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VENGRAI NARSIAI KOVOJA PRIEŠ SOVIETUS
Izraelio žaibinis karo

žygis Sinai pusiasalyje
TEL AVIV, Izraelis. — Izraelis džiaugiasi savo laimingu karo 

žygiu j Sinai pusiasalį. Šiuo žygiu 1,8 milionų Izraelio tauta yra 
atsiekusi vieną didžiausių savo laimėjimų.

Net jeigu reiktų pasitraukti iš 
didelės Sinai pusiasalio dalies, 
vistiek šis žygis suteikė Izraeliui 
nepaprastą prestižą tarp kaimy
ninių tautų.

.,šabo“ nesulaužė 
• Sinai karas prasidėjo praėju
sios savaitės pirmadienį ir pasi
baigė penktadienį. Vadinas^ žy
dams net „šabo“ įstatymo nerei
kėjo peržengti. Izraelio nuosto
liai yra: vienas senas laivas, 150 
žmonių gyvybių ir keletas tankų 
bei lėktuvų.

Koki yra Egipto nuostoliai, 
dar nėra paskelbta. Tačiau Iz
raelis turi daugiau kaip 5,000 
karo belaisvių, ir milioninės ver
tės karo grobio Gazoje (ypač lo
vos reikmenų). Vienintelė sun
kenybė yra 180,000 pabėgėlių, 
kuriuos reikia išlaikyti, Nežinia, 
kas toliau jais rūpinsis.

Izraelio laimėjimai
Izraelis žymiai sustiprino sa

vo pozicijas prie Raudonosios jū
ros Akaba įlankos, prie kurios 
jis priėjo smailiu ir ilgu kampu.
Jis paėmė ir Tirana salą, prie ku

Protestų bangos
MONTEVIDEO, Urugvajus, 

lapkr. 8. — Montevideo ir Buenos 
Aires (Argentina) gyventojai 
vakar suruošė demonstracijas 
prieš sovietus, kad jie okupavo 
Vengriją ir naikina Vengrijos 
sukilėlius.

Policija įsikišo
VIENA, Austrija, lapkr. 8. — 

Austrijos policija sulaikė stu
dentus, kurie bandė demonstruo
ti prie Rusijos ambasados Vie
nos mieste.

Danų demonstracija
KOPENHAGA, Danija, lapkr. 

8. — Trys tūkstančiai jaunų da
nų išdaužė Rusijos ambasados 
langus ir sudegino sovietų vėlia
vas gatvėse.

Vokiečiai neskuba
BONNA, Vokietija, lapkr. 8.— 

rios egiptiečiai sulaikydavo Iz- Vakarų Vokietijos armija turės 
raelio laivus, plaukiančius į vie- tik 120,000 vyrų 1957 metų pa-
nintelį šioje vietoje Izraelio uos
tą Elath. Uždraudimas Izraeliui 
naudotis.kanalu buvo čia labai 
juntamas sunkumas. Izraelis ti
kisi, kad dabar Suezo .kanalas ir 
jam bus prieinamas ir tas padės 
jam sutaupyti daug lėšų.

Jau dabar Izraelio lėktuvai ga
li skristi tiesiog į Pietų Afriką ir 
nereikia sukti per Libiją. Tuo 
būdu lakūnai sutaupo septynias 
valandas.

baigoje, o buvo numatyta daug 
daugiau. Vadinasi, Vak. Vokieti
ja nesiskubino vykdyti apsigin
klavimo programos.

Pacifiko laivynas

į Vidurio Rytus
HONOLULU, lapkr. 8. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Pacifiko laivyno vadovybė Pearl 
Harbor’e šiandien pareiškė, kad 

Į Nasserio nugalėjimą Izraely- jj savo laivus siunčia į Vidurio
je žiūrima kaip į nugalėjimą pa- Rytus.
grindinio priešo, kuris organiza-į Taip pat ir }§ vakarinio pajū- 
vo pasipriešinimą Izraeliui viso- rĮ0 kaikurie Amerikos laivai iš- 
se Arabų tautose. Tikimasi, kad piauks į neramią apylinkę^ 
su Arabų tautomis dabar seksis
lengviau kalbėtis. Tačiau dar tos 
problemos nėra išspręstos ir lau
kia savo eilės. Viena iš proble
mų, kurią Izraelis nori šia proga lapkr. 8. — Brazilijos kongre- 
išspręsti yra Jordano vandens sas šiandien turbūt pritars pa-

Brazllai į Egiptą
RIO DE JANEIRO, Brazilija,

panaudojimas irigacijai. Tai pa
dėtų ne tik Izraeliui, bet ir Jor
dano valstybei. Bet tuo reikalu 
nebuvo įmanoma susikalbėti. Jor 
danas, kuriam priklauso ir šiau
rinė Jeruzalės dalis, nenorėjo su 
Izraeliu tartis ir buvo su juo nuo 
latinių nesantaikų būvyje. Kai 
Izraelis paskelbė mobilizaciją, 
tai JAV stebėtojams atrodė, kad 
ji yra nukreipta prieš Jordano 
valstybę. Tačiau ji pasuko Egip
to kryptimi. Britanija ir Prancū
zija buvo geriau painformuotos. 
Tiesa, Izraelyje niekas nenori ti
kėti, kad britams ir prancūzams 
tai buvo žinoma iš anksto.

siųsti 500 kareivių į Egiptą, kur 
jie tarnaus Jungtinių Tautų po
licijos jėgose.

Raudonieji telkia 

savo karius prie

Lenkijos pasienio
LONDONAS, lapkr. 8.—Lon

dono Daily Express laikraštis 
praneša, jog raudonosios armi
jos kareiviai telkiami prie Ijen- 
kijos pasienio.

Laikraštis cituoja patikimus 
šaltinius, kurie sako, jog devy
nios raudonųjų divizijos, įskai
tant tankus, telkiamos prie Bū
gos upės, kuri sudaro rytinį pa
sienį su Rusija.

Vengrijos sukilėliai a+idare
"trečią frontą" prieš sovietus

VIENA, Austrija, lapkr. 8. — Vengrijos patriotai šiandien 
atidarė „trečiąjį frontą“ prieš Sovietų Sąjungos tankus ir karei
vius netoli Jugoslavijos pasienio.

Pabėgėliai, kurie peržengė pa-j ====================
sienį į Jugoslaviją, pareiškė, jog praneša vengrai. „Kai vienas

Norvegijos kariai irgi tarnaus Jungtinių Tautų jjolici.jos jėgose, kurios 
bus pasiųstos j Suezo kanalo zonų. • (1XS)

Pietų Korėja pašaukė savo 
kareivius prie ginklų

SEOUL, Korėja, lapkr. 8. — Pietų Korėja šiandien atšaukė 
visus savo kareivius iš atostogų ir įsakė jiems būti paskirtose 
vietose.

Prezidentas Syngman Rhee su) ......... . ■
šaukė ministerius į specialų po
sėdį.

Japonai džiaugiasi

Ike laimėjimu
TOKIO, Japonija, lapkr. 8. — 

Japonai mėgsta prezidentą Ei- 
senhowerį. Japonai džiaugiasi, 
kad Eisenhoweris buvo perrink
tas į prezidento postą.

Daugumas japonų įsitikinę, 
jog Eisenhowerio laimėjimas su
stiprins Jungt. Amerikos Valsty
bių įtaką Jungtinėse Tautose.

Japonų verslininkų sluogsniai 
irgi džiaugiasi Eisenhowerio per 
rinkimu į prezidento postą.

laisvės kovotojai pasitraukė į pel 
kės prie pasienio ir atidarė kitą 
frontą prieš Rusijos kariuomenę 
ir tankus.

Vengrijos sukilėliai įvairiose 
vietose kovoja prieš sovietus, 
kurie bando visai nušluoti suki
lėlių jėgas.

krinta, ateina kitas — kartais 
moteris paima jo ginklą“.

21 rusų tanką sukilėliai sunai
kino gatvės kovoje, netoli Pran
cūzijos atstovybės. Atstovybės 
lagai išdaužyti.

Egipto atstovybė buvo bom
barduojama. Komunistinės Čeko

Iš apgriauto Budapešto miesto siovakijos atstovybė sužalota.
atėjo duslus radijo balsas: so
vietų karinė jėga nepalaužė su
kilėlių dvasios.

Sovietų kariai, norėdami visai 
pašalinti sukilėlių pasipriešini
mą, Budapešte apšaudė klinikas 
ir ligonines. Vyrai, moterys ir 
vaikai krito nuo sovietų kulkų. 
Dideli nuostoliai.

Killiau barakuose, Var palociu 
je, Maskvos aikštėje, automobi
lių fabriko raštinėje ir kitose vie 
tose sukilėliai atmušė sovietų jė
gas

Rakoczy radijas praneša: pro
vincijoje keturiose vietose vyks
ta kovos .tuojau atsiųskite gin
kluotą pagalbą Vengrijai.

„Vyrų jėgų nėra problema“, ka.

Labai gaila
TOKIO, Japonija, lapkr. 8. — 

Komunistinės Kinijos premjeras 
Chou En - lai užtikrino Rusiją, 
kad jo vyriausybės draugišku
mas nesumažės Sov. Sąjungai, 
nors Rytų Europos vyriausybės 
ir nepatenkintos Maskvos politi-

Korėjos Gynybos ministeris 
pareiškė, jog norima sustiprinti 
tautos apsigynimą prieš galimą 
komunistų agresiją.

Gen. I. D. White, JAV pėsti
ninkų vadas Korėjoje, atsisakė 
komentuoti Korėjos kareivių at
šaukimą iš atostogų. Jis buvo 
paklaustas, ar Jungtinių Ameri
kos Valstybių 8-toji armija grieb 
sis ypatingų atsargumo priemo
nių. Jis atsakė: z

„Jungitnių Amerikos Valsty
bių 8-toji armija... visuomet bu
di ir pasiruošusi... atremti agre
siją. Mūsų politikoje nėra pasi
keitimų*.

Pietų Korėjos Gynybos minis
terija pranešė, jog du šiaurės Ko 
rėjos Mig-15 sprausminiai lėktu
vai vakar puolė du Pietų Korėjos

neginkluotus P-51 Mustang lėk
tuvus vakariniame Korėjos pa
jūryje.

Tai buvo pirmas Šiaurės ir Pie 
tų Korėjos lėktuvų susikirtimas 
nuo Korėjos karo pabaigos. Mi
nisterija pastebėjo, jog atakos 
įvyko pietų demilitarizuotoje zo
noje.

Vienas Pietų Korėjos lėktuvas 
dingo, kitas grįžo skylėtas nuo 
kulkų.

Nehru atvyks
NEW DELHI, Indija, lapkr. 8. 

— Politiniai sluogsniai spėja, 
jog Indijos premjeras Nehru 
gruodžio mėnesį atvyks į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Teismo reikalauja
HANNOVER, Vokietija, lap

kričio 8. — Naujų nacių partija 
pareikalavo Nuernbergo teismo 
Britanijos, Prancūzijos ir Izrae
lio vadams, kurie užpuolė Egip
tą.

Diplomatai bijo, jog kiekvienu
momentu gali kilti karas

LONDONAS, lapkr. 8. — Izraelio kareiviai ketvirtadienį pra
dėjo kasti pastovias tvirtoves 10 mylių rytuose nuo Suezo kanalo.

Ši apylinkė yra apie 120 my

Rusai pasiliks
BERLYNAS, lapkr. 8. — Ry

tų Vokietijos žinių agentūra 
ADN praneša, jog „skaičius“ Ru 
sijos karininkų pasiliks Lenkijos 
armijos vadovaujančiuose pos
tuose.

Trumpai iš visur
• Tuniso vyriausybė uždarė 

prancūzų kalba leidžiamą „Press 
of Tunis“. Tai pirmas toks Tuni
so vyriausybės žygis prieš pran-

1 cūzų spaudą.
• Lenkijos komunistų vadas 

Gomulka kasdien stiprina savo 
pozicijas Lenkijoj, praneša Uni
ted Press.

• Senatorius Mansfield (D. 
Mont.) pareiškė, jog jis paklaus 
senato užsienio reikalų komiteto 
(kuris posėdžiaus šią savaitę), 
kodėl Jungtinės Amerikos Vals
tybės buvo nustebintos įvykiais 
Lenkijoje, Vengrijoje ir Vidurio 
Rytuose.

• Raudonoji Kinija praneša: 
Egiptas prašo Peipingo „pagal
bos, savanorių ir ginklų“.

• Lėktuvas nukrito. North 
Bergen, N. J. Laivyno lėktuvas 
vakar smogė.į apelistą televizi
jos bokštą ir įkrito į namą. Keli 
asmenys žuvo.

lių už Izraelio senojo pasienio.
Britanija ir Prancūzija atsisa

kė ištraukti savo kariuomenes iš 
Egipto teritorijos kol neatvyks 
Jungtinių Tautų tarptautinės po
licijos jėgos į Suezo kanalą.

Jungtinių Tautų paliaubų pri
žiūrėtojas maj. gen. E. L. M. 
Burns ketvirtadienį nuskrido iš 
Amman (Jordano) į Kairą pa
ruošti kelią tarptautinei polici
jai. Jis paskirtas tarptautinės 
policijos vadu.

Karo paliaubos atrodo pakibo

Marshal Field III

mirė New Yorke
NEW YORKAS, lapkr. 8. —

Marshall Field III, vienas iš tur
tingiausių Amerikos vyrų, Chi- 
cagos prekybininkas, The Chica- 
go Sun-Times laikraščio įsteigė
jas, šiandien mirė New Yorke.

Jis spalio 21 d. atsigulė j Newj ore. Port Said’e kovos visą dieną 
dar vyko po to, kai Jungtinės

kai sovietai pasisiūlė pasiųsti 
savo karines jėgas į Vidurio Ry
tus.

Tvirtinama, jog Irako ir Siri
jos kariuomenės žengia į Jorda
ną. Nepatvirtinti šaltiniai skel
bia, jog Saudi Arabija siunčia 
savo kareivius į Jordaną.

Oras
Oro biuras praneša: Cihcago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
šilčiau.

Kalendorius

Lapkričio. 9.: šv. Teodoras; 
lietuviški: Ausutas ir Miglė.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:37.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jugoslavija prisijungė prie Jungtinių Tautų reikalavimo, 

kad sovietai ištrauktų savo armiją iš Vengrijos.
— Egiptas atstato savo sugriautus aerodromus.

Komunistų policininkai suruošė 
žmonių skerdynes Vengrijoje
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Vokietijos 
BONNA, Vokietija. —- Vengrai pasiryžę kovoti su sovietiniu

imperializmu iš paskutiniųjų. Tuo tarpu, kai Lenkijoje vis dau
giau nusikratoma Maskvos įtaka, šiurpūs įvykiai yra nusiaubę 
visą Vengriją.

Ypač žiauri pasirodė vengrų 
politinė policija, kurią galiausiai 
įsakė paleisti ir patys vengrų 
komunistai. Atvykusieji į Aus
triją akivaizdūs liudininkai pa
sakoja apie Magyarvar vietovėje 
įvykusias skerdynes, sukeltas 
policininkų. Ten į demonstran
tus, susidėjusius daugiausia iš 
moterų, studentų ir vaikų, poli
cijos komendantas įsakė atideng 
ti ugnį, o pats išmetė kelias ran
kines granatas. Per keletą minu
čių aikštėje liko gulėti 41 nukau
tas ir šimtai sužeistų. Įsiutusi 
minia, gavusi ginklų, sunaikino 
per puolimą visus politinės poli
cijos pareigūnus. 5 po puolimo 
išlikę gyvi buvo minios sutrypti 
vietoje, o du karininkai 1956. X.
27 pakarti svarbiausioje miesto 
aikštėje. Per susirėmimą mieste
lis neteko 91 nukauto ir apie 200 
sunkiai sužeistų. Panašių įvykių 
būta ir kitur.

Prieš sovietus eina jaunimas, 
studentai ir darbininkai

Ypač prieš sovietus eina jauni
mas, studentai ir darbininkai.

grų vėliavos. Su užrašu: „Krito 
už laisvę“.. Revoliucijoj dalyvau
ja visi: ir darbininkai, ir studen
tai, ir merginos, ir paūgliai vai
kai, ne tik seniai. Visų jų vienas 
troškimas — kad ko greičiausiai 
iš Vengrijos pasitrauktų sovie
tai. I

JAV kariai stebi 

Sovietų karinius 

žingsnius

WASHINGTONAS, laukr. 8. 
— Pentagone kilo nerimas, kai 
sužinota, jog Rusija telkia savo 
kariuomenes pietinėje ir vakari
nėje Europoje. Pentagono parei
gūnai pasikeisdami dabar dirba 
dieną ir naktį (24 valandas).

Rusijos kareiviai slenka pietų 
ir vakarų link; matyti dabar so
vietų taikiniu bus Austrija, Tur
kija ir Iranas, nors oficialiai ne
patvirtinta.

Prezidentas Eisenhoweris kie-
„Niekad mes neužmiršimą, kaip tai įspėjo Rusiją prieš betkokį 
paaugliai su plikomis rankomis pažeidimą Austrijos pasienio, 
kovojo prieš sovietų tankus Bu-

Yorko ligoninę, kur jam buvo pa 
daryta smegenų operacija. Iki 
šiandien jo sveikatos stovis bu
vo geras. Marshall Field III buvo 
63 metų amžiaus.

Keturi žuvo
HOBART, Okla., lapkr. 8. — 

Keturi lakūnai žuvo, kai B-47 
sprausminis bombonešis nukrito 
į lauką ir sprogo netoli pietvaka
rinio Oklahomos miesto.

Tautos įsakė sustabdyti karo ug
nį.

Sakoma, jog Egipto partizani
nės jėgos veikia Port Said’e. An-

Chiang sveikina

prezid. Eisenhowerį
TAIPEI, Formoza, lapkr. 8.— 

Nacionalistinės Kinijos preziden 
tas Chiang Kai - shek šiandien 
pasveikino prezidentą Eisenho- 
werį perrinkimo proga į JAV 
prezidento postą.

Nacionalistinės Kinijos prezi
dentas džiaugiasi, kad Eisenho-

glijos ir Prancūzijos kareiviai weris buvo perrinktas preziden- 
ardo egiptiečių partizanų lizdus. įu 

Vidurio Rytuose įsitempimas 
tebėra didelis ir diplomatai bijo, 
kad kiekvienu momentu gali už
sidegti karo ugnis.

Diplomatai labai susijaudino,

• Balionas nukrito. Didelis 
laivyno balionas, kuriame buvo 
du pilotai, nukrito netoli Kenne- 
dy, Nebr. Pilotai išliko gyvi.

—Jordano kareiviai palei pasienį puola Izraelio įsistiprinimus 
ir keleivius, vakar pranešė Izraelio armija.

— Sovietai gabena lėktuvus į Egiptą ir Siriją.
„ — Britanijos garsusis „Sadler's Wetts“ baletas atšaukė savo

pasižadėjimą vykti į Maskvą, protestuojant prieš Rusijos kariuo
menės įvedimą į Vengriją malšinti revoliucijos.

— Egiptas sutinka dėl įvedimo tarptautinės policijos į Suezo 
kanalo zoną.

— Rusija. Egiptas ir Sirija tariasi apie galimybę jvngtinai 
kovoti prieš Britaniją, Prancūziją ir Izraelį, jei įsibrovusios ka
riuomenės atsisakys tuojau išeiti iš Egipto žemės.

— Keturi Bagdado pakto nariai reikalauja Britaniją ir Pran
cūziją pasitraukti iš Egipto.

— Vengrijos sukilėliai, trūkstą maisto ir ginklų, vis kovoja 
dėl laisvės, nežiūrint didžiulių sovietų kariuomenės puolimų.

— Prezidentas Eisenhoweris paprašė Izraelį ištraukti savo 
kariuomenę ii Egipto pagal Jungtinių Tautų rezoliuciją.

— Indonezija vakar pasmerkė Rusiją, kad ji įvedė savo ka
riuomenę į Vengriją maitinti revoliucijos.

dapešte“, pasakoja atvykusieji. 
Ten ir merginos puolė tankus su 
„Molotovo kokteiliais“. Iš Esz- 
tergomo, 43 km. nuo Austrijos 
pasienio, 1956. X. 30 išžygiavo 
darbininkų kolonos padėti lais
vės kovotojams sostinėje.

Atvykusieji pasakoja, kaip

Prezidentas Eisenhoweris ta
rėsi su kariniais ir valstybės de
partamento pareigūnais.

Protestas New Yorke
prieš sovietus

NE WYORKAS, lapkr. 9. — 
daugelis sukilėlių, ypač moterų j Daugiau kaip 3,000 prieškomu- 

nistinių demonstrantų vakar va-įr darbininkų, jiems kalbėjo: 
„Pasakykit Vakarams, kaip mes 
kovojame. Mes esame alkani, kru 
vini — bet mes smurtui vis tiek 
nenusileisime...“ Ir iš tikro per 
tą laiką duona pabrango — už 
jos gabalą mokama iki 10 mar
kių.

Nukautų sovietų karių lavonų 
niekas nežiūri. Guli jie gatvėse, 
ir žmonės eina pro šalį. Bet žu
vusių vengrų laisvės kovotojų 
kūnus beveik visur dengia ven-

kare susikirto su policija, kai 
demonstrantai susirinko prie So
vietų delegacijos (atstovaujan
čios Sov. Sąjungą Jungtinėse 
Tautose) būstinės, protestuojant 
prieš sovietų kovas Vengrijoje.

Sovietai tuo laiku minėjo bol
ševikinės revoliucijos sukaktį, 
kai demonstrantai susirinko prie 
rūmų. JAV ambasadorius Lodge 
nedalyvavo bolševikinės revoliu
cijos minėjimo baliuje.
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Dabar Kovas, užbaigęs savo 
i pirmenybių rungtynes, laukia 
Mercury Win;u, kurie dar turi! 
peržaisti pralaimėt?s rungtynes

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiu

prieš graikus Matedonians lai-i PATAISYMUI

Redaguoja J. ŠOL1CNAS, 1207 W. Clark Str.., Urboną, III.

Detroito Kovo žinios

| mėję protestą. Jei Mercury į 
j Wings laimėtų savo paskutines
rungtynes, tai atsistotų kartui 

i su Kovu pirmoje vietoje, turė-I

STATYBAI 
IR NAMŲ

AKISTATOM 
/Isoldų Rūšių 
HKD2IAO4

galėjo italus Red Jets net 5:1 darni po lygiai taškų; tuo atvc-l 
, (3:0). Nors italai žaidė pilnoje, ju koviečiams tektų peržaisti su! 

Spalio 28 d., prieš pradedant j sudėtyje ir aikštėje neblogai vai jais dėl nugalėtojo vardo ir kan[ 
pirmenybincg futbolo rungtynes dė kamuolį, bet Kovo puolimas didato į I diviziją. P. M. j

parodė, kad tik vaisingi smū
giai nulemia rungtynes. Ir tik
rai, tik pradėjus žaisti, V. Ba-

prieš vengrų White Stags, Kovo 
futbolininkai įteikė vengrų ko
mandos kapitonui $20 auką, ku-

NERIS KVIEČIA

ri paprašyta sunaudoti Vengri- ziliauskas iš 20 m baudinio į- 
jos laisvės kovotojų paramai.t muša žemą į kampą įvartį. Tuo-'
Kartu minutės susikaupimu bu
vo pagerbti Vengrijoje vykstan
čiose kovose žuvę sportininkai.

Chicagos LSK Neris šį šešta
dienį ruošia sportininkams pa-i 
gerbti vakarienę Lietuvių audi-l 
torijoje.jau po to J. Idzelevičius iš gra

žios V. Simučio kombinacijos,
permetant kamuolį vartų link.i Lietuviškoji visuomenė savo 

Šis solidarumą rodąs lietuvių) padaro 2:0. Kėlinio pabaigoje atsilankymu kviečiama pagerbti 
mostas labai šiltai įvertintas De-Į vėl J. Idzelevičius, iš to paties| aktyviuosius Chicagos sportinin 
troito vengrų >irpe. s V. Simučio gavęs kamuolį, gra-1 kus, kurie šiey.et yra laimėję

Detroito Liet Sp K1 Kovo žiai isul{a i vartus — 3:0 Kovo Amerikos lietuvių sporto šven
futbolo komanda lapkričio 17 d"autteL Antrame puslaikyje J. '
lankysis Chicagoje i- Idzelevičius po gražaus A. Toėi-

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITW1NAS, Prea.

3039 So. Halsted Si.
Tel. Vlctory 2-1272 

Apkainavimą lj Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 0 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiliillllllllllllllllliiiiililliliiiiiiuiililllllli i visus» kraštus.
■■■ i ■■■ir. ■ .i ■ i ■—i ■■ Adresas: Terra, 3333 South

Halsted Street,’ Chicago 8, UI.

Akių lėlytės tamsoje 
čia ir galų gale suranda šviesą;

Čia didelis pasirinkimas vo-'t?ip pat ir siela didėja nelaimė- 
kiečių, švedų ir čckoslovakų Jc kol pagaliau suranda Dievą, 
kristalo, porceleno (chinos) ir į • ' ietor Hugo Val' nuo 2 4 lr 6
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun-

PAS1K1NKITE DOVANAS 
TERROJE!

TeL ofiso YA 7-4787, rca. PB 9-1930

DR, STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kainb. 811)
8; trečiai., šeš

ti k pagal sutart]., tad. Ir sekniad.
Jeigu neatsilieps vlršininėtl telefonai 

Saukite Mlduar S-OOO1

ir sužais, ,
draugiškas rungtynes su LFKl 'a,usk° Padavimo dart, jau 4:0. 
Vainutu, laimėjusiu Chicagos: Netrukus italai ,muša garbės j-
pietinės dalies II divizijos rezer
vo pirmenybėse pirmąją vietą. 
Jaunių krepšinio ir mergaičių 
tinklinio komandos neužilgo nu
mato lankytis Clevelande ir To
ronte. Tuo reikalu vyksta pasi
tarimai.

Elvyros šikšniūtės prisiųsta-' 
me laiške širdingai dėkojama 
Detroito lietuviams už suteiktą 
paramą ir lankymą ligoninėje. 
Detroitiečiai linki sportininkei 
Elvyrai šikšniūtei greito, pilno 
pasveikimo ir daug sėkmės.

Klubo narys Vytenis Abrama- 
vičius ir Stefanija Paulikaitė su 
kūrė šeimą. Vestuvinėje puoto
je dalyvavo daug sportininkų. 
Jaunavedžiams linkima pasise
kimo.

Antanas Racka, rugpjūčio',

vartį, po kurio italai sukrunta. 
Bet koviečiai atlaiko jų spaudi-' 
mą ir prieš pabaigą V. Kilikevi- i 
čius užbaigia 5:1.

SS"

tęs meisterio vardą.
Be to bus taip pat ir šokiai,

grojant B. Pakšto orkestrui. 
Iškilminga vakariene bus an

trojo augšto salėje.

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

Iš \VGES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

PIRMAD1ENN1O vak. nuo 7—8vj 
SEKMAI). 8:30 --0:30 v. r. iš stoties , 

\VOI’A — 1490 kil.
7159 SO. MAPI.i:\VOOl) AVĖ. į 

Chicago 29. 111. H Emlock 4-2413

ik atviri; odos ligų 
ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO EŽSISEN ĖJUSIŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT-mėnesį pašauktas atlikti karinę ,r skaudžių žaizdų,

prievolę, atostogavo Detroite, negali ramiai sėdėti lr naktimisu ■„ „ .. i ... miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdosBaigęs atostogas, išvyko toli- j QtPįti jr skauda. Kad pašalinti tų ' 
mesniam apmokymui į Fort i at'-žSjiiną ir skaudėjiu-dų senų atvi- I 
c , cc , , . , rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 'Schaffee karinę oazę, Arkansas; i.kgulo orntment. Jos gydymo 
Valstybėje. ' ypatybes palengvins Jusu skąudėjl-

ci Ji- Jo'n i i i , » nla ir galėsite ramiai miegoti nak- |
Spalio 20 d. klubo ruošto po- ! į. Vartokite Ją taipgi nuo skau

bŪV'o koncertine urnurama Hi- 14Ių nudegimų. Ji taipg* pašaline , uuv.j Kon.erunę probramą ai-j aleMJhft* ,tgOB vadinamOB pgoRlA- I 
dėlių pasisekimu atliko sol. Ve- oIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos
rikaičio vadovaujamas Tornoto ' X““a^vfJSį-„Su™
lietuvių vyrų kvartetas. Spor- ! Arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 

...... . r . IžiUstančios, suskilusios odos dedlr-tinmkai dėkoja visiems uz atsi-. vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
lankymą ir paramą tinkama vartoti vaikučiams, kada pa

.. . ' drodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
Didelį susidomėjimą Detroito tlų. JI yra gera gyduolė nuo 14- 

lietuvių tarpe kelia LSK Kovo Ašinių odos ilgų. Le
ruošiamas 1957 Naujųjų Metų ?ul° o,ntment 
sutikimas, jvyksiąs Tullcr vieš-f tl 2Bi lr u 6o. 
bučio “Arabian Room” salė jc. i Pirkite vaistinėseChi 
Visais paruošiamaisiais sutiki-i ca*°J ,r apylinkėse— 
mo reikalais rūpinasi specialiai
sudaryta komisija. P.

DETROITO KOVAS LAIMĖJO
Praėjusį sekmadienį Detroito 

Kovo futbolininkai paskutinėse 
savo pirmenybių rungtynėse nu

Mllwttukc«, Wtsc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Mt- 
shlgan arba rašyki
te lr stzlųsklte Mo 
ney order |

P.&J.JOKUBKA Tel. LA 3-0427
TV. DEIMANTAI III LAIKRODŽIAI Į __________________

Purdai imas ir Taisymas
4077 Su. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-861.

X Skelbkitės “Drauge”!

Tel. ofiso HE I-IiGito, r«v. i»r 6-7333

ANTANAS ALEKNA
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1 — 4 Ir 6—9 

Beštadicniuis nuc 1 iki 4 vai. p. p 
Išskyrus ketvirtai!, ir sekinad.

DR.
uyi

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

Labai patobulintus trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVISION OOMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

Telefonas REllanue S-1811

DR. MIALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

8925 West 59th Street 
VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:10 

Trečiad. pagal sutarti

¥ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - l'rotezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai Kpee. pagalba kojom

(Areli Supports) lr 1.1.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEBIJOB TECHNIKOS LAB. 
1850 W. 63 rd St. Chicago 29, Ui. 

Tel. PRospect 0-5084

vak

Tel. ofiso lr buto O|,ymplc 9-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURG*.1
4988 W. 15th SU Cicero . 

Kasdien 1—I v. Ir 6—8 v, vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
ta»*tw.<UenlH.iw 12 Iki 4 DODlat

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:3*

DR. J. ). SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KKIlunce 5-4410 

Kezld. Ulef. GRovebUl 6-0017
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

ATIMKI V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU

7166 South W e steni Aven«a
(MEDICAL BUILDING)

'Trmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 

Trečiad. nuf j

Tel. Ol.vinplc 2-4276

DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 6 v. — 8 vai. vakare

1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III. Į U vai ryto — i v. p. p. fleitad 
Vai. antr. Ir ketvlrt. 10 r. iki 9 vak. | vai. ryto Iki 8 vai. poi et. 
l'enkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. i Oflce tel. RE. 7-068

__ o __ Bes. tel. WAlbrook 6-8745
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CĄIumct 5-0270 
Vai.: pirinad., treč. ir šešt. nuo 3—8 J 
vai. vak. l’enkt. nuo 10 v. ryto iki l 
2 vai. p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
I vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. | 
I vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia- I 
I dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus '

Ofiso telefonas; 1*11 8-322!) 
lies telef. \VAlbrook. 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
l’rospect 0-17 95 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

lies. tel. CItovelilll 6-5603

rel. ofiso Y A. 7-5557, rea. RE. 7-40«’

DR. FRANK C. KWINH
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 WMt <7th StTfl«|

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo > 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:Sf 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak

C R A N E SAVINGS AN?sstgAN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. PietkieuJcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėši uo jam e čekius. Parduodame ir 
išperkatne valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6-—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Rez.: \YAIbrook 5-3OI8

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAhrcet 5-7252

Tel. ofiso H 1*3.4-5849. rez. HE.4-2321

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2434 West 71st Street
Vai. l’irni., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. l-G, treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVUHjF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South We«ter> Aveaae 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovcblll 8-8191EEGULO, Department 
5į)18 W. Eddy St., Chicago 34, III.-----v,

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti j 

mfisų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį. /’

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka« liečia pelningus patarnavimus — tai Clilcago Savings yra viena iš nedidelio skai> 

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 
Idas pinigine* operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CUBRENTLY — AVKACI ALSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:90 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tcL BEverly 8-8944 

Tel. ofiso VI 7-OGOO, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Rpec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornla Ars. 

VAL ; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
fe6Št. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1186
Rezidencijos — KTcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted lr 36-ta gatvė) 

VAL. 1 — 4 lr 6:30—8:30 p p. kas
dien iAsky rus trečiadienius. Atidara

' šeštadieniais I—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. Rfi. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63 rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:»(• 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 
— —

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECTALISTK

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—f v. v. pagal 

susite rims Išskyrus trečiadienius
2422 tVest Marų>iette Bd.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb lr Hermituge) 

Val.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad, nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortta Wacker Drlve

(Civlc Opera House, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294
5002 West lCth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—1 
Tel. TOvvnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Ilezid, tel. HEinlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HENDRA PRAKTIKA IK 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri*

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western A s

Tel. ofiso I’Ilospect 0-2240
I’Kospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Woal Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien | VAL kasdien 2—4 
ir nuo 6 iki 8 vai pirmad. ir penkt. Trečiadieniais, 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

D. p Įr T—I vak.
šeštadieniais lr 

sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CFTUUEOB 

Office: 10748 South Michigan Ava 
Buto: 1G53 W. 103 St., Bevcrly HIUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v iki 9 v. v. 
Išsklrus trečiad. Šeštadlenialti nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oriso — VTTIlmas 5-6769 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. Ul ini. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGO9 

2745 W. 69 St
(priešais ftv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Strwl
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. JO—12. Trečiad. uždaryta.

I.Afayette 3-4049 
Namų — CEdarcrest 3-7789

DR. ALBINA PRUNSKlŠ" 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
8269 South Halstod 8t

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St., tel. Rcpublio 7-8818. 

Ofiso tolo fonas — Blsfcop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)"
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 y. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso l’ltospect 6-9400
Kezld. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG! 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. )r nuo «-« »»)
'vak. Šeštad. 1-4 p p. Trečiąjįaalata 
lr kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd. 
VAU. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Pcl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 
Kezld 6600 S. Arteeian Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. »,

* DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. ItEpublIc 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDIN6S LIGOS 
2745 We«t 69th Street

TA L.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:u0—8:00. 
ftešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR, G. S£RMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 36 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

'I Pr'talko akintas 
Kreivas akis 

Ištaisa.
O f Ir akinių dirbtuvė
756 West Soth Street 

' Vai. nuo 10 Iki 1, nuo 6 Iki I, tts* 
, člad nuo 10-12, penktadienį l«-z i»

v irs

Dr« Antanas Rudokas, 0* D* šeštadieniais 19-2 vai. popiet.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklių Ir rėmus.
4468 So. Oalifornia Avė., Chicago 

šaukite Y Anie 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad.

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. tr sekniad. 
tik susitarus.

Ką Dievas myli. tam ir kry
želį siunčia. Graži kalba gerų 
darbų neatstoja.

Lumdtcs išmintis

4334 H.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FBIEND
Oakley Avė., Chicago 8, UI. TeL Vlrglnla 7-6941 j 7-9949

Bntered as 9soond-Class Matter Mareh 31, 1916, at Cklcago.
Under th» Aut of Mareh 8, 1879.

Member of the Cathollc Presv Ase'n 
Pnblleksd dally, ezopt S .ndaya, 

by the
Llthuanlan Catbollo Pr«w 
PROTTMERATA:
Chicago J lr Cicero J 
Kitur JAT Ir Kaaadrte 
Okstenyjs

SUB8CR1PTION RATE!
88.00 per year outslds of Chloago 
89.00 per year In Chloago 4k Činara

Hcclsty 98.00 per year In Canada
Forelgn 811.00 per vaastMetams H metų ■ mOn.

89.00 6.00 (t 78
81.00 84.60 ft.19

111.90 86.69 3100

V min. 
št «( 
CB.99
«j ■«

Redakcija etralpaalas taiso savo nuožiūra. Nasunaudotų straipsnių na- 
•augo. Juos grųitna tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skalbimą iiMtf 
neatsako, Skelbtinų kainos yrlstuntlamos garus

t
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ABEJI LAIMĖJO
Prie to, ką esame pasakę vakar apie praėjusių rinkimų 

duomenis, galime dar kai ką pridėti.
Jei kalbėti apie rinkimų pralaimėjimus ir laimėjimus par

tijų atžvilgiu, galime drąsiai sakyti, kad tikrumoje nė viena 
partija nėra pralaimėjusi. Milžiniškoji balsuotojų dauguma, ati
davusi balsus respublikonų kandidatui prez. Eisenhoweriui, pa
reiškė savo norą, kad jis ir vėl vadovautų krašto administra
cijai — vyriausybei. Vadinas, kad respublikonai ir toliau būtų 
vyriausybės priešakyje. Jei prez. Eisenhoweris, kaip respubli
konų vadas ir jų kandidatas, surinkęs šitokią balsų daugumą, 
nepajėgė išvesti j laimėjimą pakankamą senatorių ir kongres- 
manų skaičių, kad galėtų kontroliuoti Kongresą, reiškia, kad 
balsuotojai nenorėjo atiduoti atsakomybę vienai kuriai partijai, 
bet balsavo taip, kad tą atsakomybę padalintų tarp abiejų par
tijų. Taip ir įvyko, ko balsuotojai norėjo: respublikonai va
dovaus administraciniam valdžios sektoriui, o demokratai — le- 
gislatyviniam.

Šitoks pareigų ir atsakomybės padalinimas prezidentinių 
rinkimų metu yra pirmas JAV politinėje istorijoje. Tai reiškia, 
kad nenorima šiuo labai kritišku ir pavojingu momentu, kuomet 
bet kada gali kilti pasaulinio masto karas, patikėti valstybės 
vadovavimą vienai partijai, bet norima, kad šiuo metu Wash- 
ingtone veiktų vienas frontas, kad nebūtų suversta atsakomybė 
vienai partijai ar vienam prezidentui. Galima dar ir kitaip aiš
kinti, kodėl p. Eisenhoweris nedaug tepadėjo kitiems respubli
konų kandidatams.

Šiandien balsuotojai yra linkę daryti kandidatų atranką ne 
vienos partijos sąrašuose, bet abiejų. Bandoma parinkti geriau
sius kandidatus. Tokią atranką padaryti šiandien daug pagelbsti 
radijas, televizija ir spauda. Balsuotojai turi daugiau galimybių 
pažinti kandidatus ir patirti jų nusistatymą įvairiais vidaus ir 
užsienio politikos klausimais.

Taigi laimėjo prezidentas Eisenhoweris, tuo pačiu laimėjo 
ir respublikonai; pralaimėjo, tiesa (kitaip ir negalėjo įvykti), p. 
Stevensonas, bet negalima būtų, pasakyti, kad visai pralaimėjo 
demokratai. Jie laimėjo Kongreso kontrolę. Ir to laimėjimo 
netenka mažinti. Jis yra svarbus. Demokratinėse santvarkose 
parlamentai vaidina labai reikšmingą vaidmenį.

Pranas Razvadauskas
Kaip vakar paskelbėme, Pranas Razvadauskas palaidotas 

lapkričio 7 d. iš Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčios So. Bos
ton, Mass. Mirė lapkričio 4 d., nesulaukęs nė 50 metų amžiaus 
ir palikęs žmoną Genę ir dvi dukteris — Normą ir Gloriją.

Velionies asmenyje Bostono lietuviai neteko tauraus vei
kėjo, aukomis ir darbu prisidėjusio prie kiekvieno gero lietu
viško reikalo. Bet ypač pasiges jo jaunimas, kuriam jis yra

fe

— ’il
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Harvest Baldu Paroda

CLEVELANDAS LAUKIA 
DAINŲ ŠVENTES

Su pasisekimu praėjusi didžio 
ji Dainų šventė Chicagoje pa
skatino du iškilius mūsų dainos 
vienetus — Clevelando Čiurlio
nio ansamblį ir Toronto “Var
pą” — sujungus jėgas duoti pro-

AUKOKIME RALFUI

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemt, visą lapkričio mė
nesį bus vykdoma rinkliava mū
sų likusiems tautiečiams Vokie
tijoje ir Sibiran ištremtiesiems 

(sušelpti. Vajų vykdo visi trys 
Bilfo skyriai Clevelande. Aukasgą 'ir kitoms lietuvių kolonijoms rinks po namu3 Atklarykime

išgirsti ir pergyventi tą patį, 
kuo žavėjosi tūkstantinės lietu
vių minios Chicagoje.

Spalio 27 d. vad. mažąją dai
nų šventę išgyveno Toronto lie
tuviai. “Varpas” su “Čiurlio
niu” nepasitenkino vien Chica- 
gos Dainų šventės repertuaru.

duris ir savo kišenes mūsų uo
liesiems rinkėjams, atliekan
tiems šį gailestingumo darbą. 
Aukų lapas yra ir Spaudos kios 
ke ir sekmadieniais po pamal
dų savo aukas galite ten paku
ti. Visais vajaus reikalais pra
šoma kreiptis į S. Laniauską, te-Abu chorai turi savitą originalų kf IV.6.2152 arba j. žukaUską, 

veidą ir programą: Čiurlionio teJef RE 1.6408 
ansamblis yra nepailstantis mū-1 _ g išrinktaa At
sų liaudies dainos puoselėtojas, K]ubo pirmininku vieto„
Varpo choras, be lietuviškų dai 
nų, dainuoja ir operų ištraukas. 
Taigi, be rinktinių Dainų šven
tės dainų, 2,000 klausytojų To
ronte girdėjo ir rinktines mūsų 
liaudies dainas ir pamėgtųjų o- 
perų ištraukas bei arijas, kurias 
atliko solistai Aldona Stempu- 
žienė ir Vacys Verikaitis. Tą pa 
čią programą lapkričio 18 d. 3 
vai. p. p. WHK auditorijoje 
(5000 Euclid Avė.) turės progą 
išgirsti ir Clevelando lietuviai. 
Clevelande jau ilgesnį laiką ne
buvo didesnio masto koncerto, 
todėl mažąja dainų švente jau
čiamas didelis susidomėjimas. 
Laukiama svečių ir iš kitų ar- 
mesnių kolonijų — Pittsburgho, 
Detroito, Akrono, Daytono ir iš

aukojęs daug savo laiko ir nesigailėjęs aukų jam organizuoti Jr kitur> Iš anksto biletus galima
palaikyti. Lietuvos Vyčių organizacija prieš keletą metų pakėlė 
jį garbės nariu, nes, ir būdamas centro pirmininku ir besidar
buodamas savo kuopoje bei Naujosios Anglijos L. Vyčių ap
skrityje, darbavosi nepaprastu nuoširdumu ir uolumu.

- A. a. Pranas Razvadauskas veikė ir kitose mūsų organi
zacijose. Daug iniciatyvos yra parodęs Amerikos Lietuvių R. K. 
Susivienijime, pirmininkavęs vienam jo seimui, Bostone prie Su
sivienijimo skyriaus suorganizavęs jaunimo kuopą ir jai visą 
laiką vadovavęs. Ir darbu, ir aukomis remdamas Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir Balfą, laikė, kad tai yra šventa tautinė pareiga.

“Lituanus” žygiuoja toliau
Rankose naujas, spaustuvės lo turinys nėra lengvas, bet pa

dažais dar garuojąs ir nespėtas1 galiau juk jis nėra skiriamas
įrišti “Lituanus” numeris, da
tuotas spalio mėn., aštuntasis 
iš eilės ir tretysis šiais metais 
išleistas mūsų studiozų puikių 
pastangų vaisius. Įdomu, kad 
šiuo metu net ir tie skeptikai, 
kurie išvis gana pesimistiškai 
visada žvelgia į lietuviškųjų rei
kalų raidą, jau nesibijo pripa
žinti, kad mūsas jaunimas vis 
dėlto prisiimtąją pareigą gra-

masių pasiskaitymui ar pigiai 
lietuviškųjų reikalų populariza- 
cijai. Visais atvejais leidinys 
yra savo vietoje ir reikia tikė
tis, kad jam skirtąjį uždavinį 
pilnai atlieka.

Paskutiniajame numeryje y- 
pač išskirtinieji straipsniai bū
tų šie: Karolis Dranga rašo a- 
pie Lietuvos padėtį nacinėje 
okupacijoje, dr. P. Jonikas ra-

užsisakyti pas V. Urbaitį, 1000 
E. 123rd Str., Cleveland, Ohio. 
Taip pat svečiams iš kitų mies
tų bus rezervuota biletų ir prie 
įėjimo iki pusės valandos prieš 
koncerto pradžią.

Mažajai dainių šventei diri
guoja muzikai Alf. Mikulskis ir 
St. Gąilevičius. Toronte ji su
silaukė ne tik gražaus pasiseki
mo savųjų tarpe, bet ir šiltų 
Kanados spaudos atsiliepimų. 
Reikia tikėtis, kad ir Clevelan
de ji praeis nemažesniu pasise
kimus.

REIKALINGOS NAKVYNES
“VARPO” CHORISTAMS

Į mažąją dainų šventę atvyks
tančiam Varpo chorui reikalin
gos nakvynės Galintieji varpie- 
čius priimti prašomi pranešti E. 
Skrabulytei telef. HE 2-2038.

išvykusio į Kaliforniją B. Grau-i 
žinio. Papildoma valdybos nare ! 
išrinkta Marija Ambrazaitienė.

Cleveland, Ohio
Parduodamas vienos šeimos 

namas tarp St. Clair ir Superior 
Avė. Šv. Kazimiero parapijos ra
jone — 1248 E. 87 St. 8 kam
bariai. Dar vienas kambarys 3 
augšte. Garažas 2 mašinoms. Ga 
zo centrinis apšildymas su radi- 
jatoriais. Rūsys po visu namu, 
naujas moderniškas, didelis 
karšto vandens boileris. Kietos 
grindys. Vasarą vėsu ir patogii, 
nes miegamieji atvėsinami įreng 
tu šaldytuvu (air condition).

Šviesūs ir saulėti kambariai, 
nes namas yra tarp 2 įvažiavi
mų. Patogus šeimai su vaikais, 
nes kiemas su darželiu, aptver
tas metaline vielos tvora. Ap
žiūrėti galima kasdien nuo 9 Ve 
iki 11 Ve ir nuo 5 vai. iki 7 vai. 
vakaro.

PADĖKA

Premjeros “Brandos Atestatas,, 
metu dirbusiems reiškiame nuošir
džią padėką: už parengimą puikaus 
valgių stalo p. O. .Tarašiūnienei ir 
p. M. Motiejūnienei, patarnavusiems 
prie gėrimų: p. P. Januškevičiui, p. 
Venciui, p. Rt. Grineeviėiui ir pri- 
sidėjusierhs darbu kitais atvejais: p. 
K. Dautartui, p. K. Matulioniui, p. 
A. Janušauskui, p. J. Žagarskui, p. 
K. Žukui ir skautams.

Taip pat priklauso nuoširdi padė
ka visiems vaidintojams, žiūrovams 
ir visiems tiems, kurie bent kuo pri
sidėjo, kad darbas būtų našesnis, 
sklandesnis. ,
LB . Clevelando Apylinkėj Valdyba

žiai tęsia ir toliau. Gi, kalbant šo apie lietuvių kalbą, kaip vie-
apie naujausiąjį šio anglų kalba 
žurnalo numerį, galima teigti, 
jog šis leidinys jau pradeda su
rasti savąjį kelią ir galima jaus 
ti jo veido nusistovinčius bruo
žus. Jei pirmesnieji numeriai 
dar buvo tam tikro jieškojimo 
ženkle, šios pastabos jau nela
bai tiktų aštuntajam numeriui.

Žinoma, kai kas gal laukė ir

ną pačių seniausiųjų kalbų pa
saulyje, apie lietuviškus kryžius 
kalba dr. J. Grinius, istorikas 
P. Čepėnas teikia plačią apžval
gą apie 1831 metų sukilimą Lie
tuvoje. J. Boley aprašo Balf-o 
veiklą. Be to pateikiama kroni
ka visų rūšių lietuviškosios veik 
los, cituojami mūsų pasiekimai 
kultūrinėse srityse, atžymimi to

alios, jog lietuviui intelektualui 
yra būtina rinkti ir saugoti vi
sus “Lituanus” numerius, kurie 
ateity galės būti panaudoti, kaip 
visiškai rimta ir argumentuota 
medžiaga. Ta pačia proga bū
tina perduoti ir naująjį “Litua
nus” leidėjų adresą: 916 Wil- 
loghby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y. Al. Gintautas

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BIshop 7-7075 arb- 
PRospect 8-9842

ELE MAZALAITĖ^

Budriko 44 metų patyrimas prekyboje. . . . Budrikas perka tiesiog iš išdirbę jų 
AMERICAN FURNITURE MART, MERCHANDISE MART. Jūs mokate daug mažes
nes kainas pirkdami iš Budriko už augštos kokybės rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirbysčių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

r.

O IKK

.B-
ttlli

2 dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 
tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Budriką, vertės $248, už $148.00

DIDELĖS MIEROS KARPETAS DYKAI

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertės $248, už $148,00 
DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt. Chrome, Formica Top, vertės $98, už .................. $68.00
DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS

Studio couches, gali miegoti 2 asmenys, po ............................................... $68.00
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamojo 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejonkės ir 
3 staliukų, vertės $398, už....................................................................... .. $298.00

Geriausi Sealy ir Simmons matracai nuo ................................ $19.98 iki $79.50

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street Telfonas CAlumet 5-7237
Atdara sekmadieniais 10—5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30. Kitomis dienomis nuo 
9 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas, dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.

lankščios, kaip chirurgo, tai taip pat reiškė gyvybi- siejo parodyti išminties, kol pritaisė, kad nekristų, 
nį reikalą: užkurti ugnį. Ir kad labai nervinosi, pi r- kad stovėtų, iki užvirė. Jis girdėjo vandenį kunku-
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iš “Lituanus” tikėjosi greitos ir [ ki stambūs įvykiai, kaip Dainų 
šventė, Kultūros kongresas, są
skrydis Washingtone, pateikta 
ištraukų iš didžiosios spaudos 
pareiškimų Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų reikalais. Mato
me Pr. Lapės, R. Maziliausko, 
Ad. Galdiko, A. Jaroševičiaus, 
V. Kašubos, V. Kasiulio, č. Ja- 
nušo (Maironio portretas), A 
Mončio darbus. Taip pat šiame 
numeryje bendradarbiauja V. 
Adamkavičius, V. Tautvydaitė - 
Zubkienė, D. Karaliūtė, V. Va 
laitis, L. Sabaliūnas ir L. Va
liukas. Kadangi visa eilė auto
rių savo angliškųjų straipsnių 
nekartoja mūsų periodinėje 
spaudoje, gi kaikurios liečiamos

efektyvios lietuviškosios infor
macijos anglų kalba, skubios re
akcijos, faktų iškėlimo, prieš pa 
statymo ir prisitaikymo prie 
kiekvienos dienos laikraščių ant 
raščių ir t.t. Bet ne toks buvo 
leidėjų užsimojimas ir jų turi
mos ribotos galimybės. Todėl 
ir tokiu leidiniu, koks šiandien 
yra "Lituanus”, galima pagrįs
tai džiaugtis ir didžiuotis. Jo 
puslapiuose, neretai akademiniu 
tikslumu ir tokiu pačiu pločiu, 
pristatomi kitataučiams lietuviš 
kojo gyvenimo margumynai. 
Čia liečiama mokslas, menas, li
teratūra, nevengiama ir politi
kos eriškinių apibrėžimo. Be a- 
bejo jau tas parodo, jog žurna-

112 tęsinys

mas degtukas žuvo — jis nespėjo nuveikti jokio me
džio, visi buvo perdideli. — Tave reikia sušaudyti, — 

Įtarė iškilmingai, — tave, kuris neturi nuovokos: tu 
! nepažinai politikos, moters nė degtuko. — Jis surinko 
skiedras iš šio ryto, kada mažino kamštį daužyti le
dą inde, jis pridrožė jų daugiau, jis sudarė tarytum 
lizdą, sausą ir jokio vėjo nepagaunamą, ir tenai pa
leido ugnelę, silpną ir trapią.

Ji augo, jis klūpėjo ir stebėjosi: — Nebuvo nie-
Dabar jis buvo prisinešęs krūvą į vidurį bažny

čios, iš čia neužsidegs suolai, kokia puiki asla — ža
vingo aikmens plytos, aš gyvensiu, kaip lordas savo kas matęs gražesnio žydėjimo, nė kalnų tarpekliuose, 
senoje menėje, prie ugniakuro po medžioklės žygio. nė raįgtuose, kur žiedai apmokami pavojais — aš ga-
Dar. Dar ir dar jis nešė, dabar jau didelius gabalus, 
juk tereikėjo, kad įsidegtų, ir paskui ugnis neskiria 
kąsnių, nėra reikalo trupinti, stačiai užgaulu maitinti 
ją niekais, dantų krapštukais. Dar, kad paskui nepri
sieitų atsitraukti nė sekundei, kad neužgestų tuo tar
pu — jis jau bijojo už ją neuždegtą. — Aš drebu, kaip 
vaidilutė. O, mano miela sese, aš suprantu, kad galėjo 
tave gyvą pakasti į žemę — gal ir kriviai teturėjo po
rą degtukų. Aš juokauju — aš mielai pasikeisčiau su 
jais už titnagą. Kodėl mes veržėmės į civilizaciją? 
Anais laikais mane būtų užvertę akmenimis urve, o 
tenai yra plyšių.

Jis nutęsinėjo momentą, jis rengėsi, kaip aukai

liu tau kalbėti meilę, ugnie, aš nebūčiau išleidęs tavęs, 
kaip dievai — jie žinojo ko pavydėti. Ir sakyčiau 
Prometėjui: Tau negalima pakankamai atsilyginti, 
ir sakyčiau — tu kvailas: ko tu daveisi atvedamas į 
Kaukazo kalnus. Ar tu nežinai, kad jie buvo pasmerk
ti priklausyti rusams?

Jis atsisėdo, jis gulėsi ant rankų pasirėmęs, jis 
kišo prie ugnies kojas — ji degė tvirtai, pastoviai, da
bar tiktai reikėjo ganyti ją, o, šito jis nepaleis! Jis 
nusimetė apsiustą, paklojo jį, atsigulė ten, jis persi
rito kelis kartus šonais, jis galėjo ir šokti, aišku, ug
nis buvo tam, kad reikštum dž augsmą, laukiniai žino. 
— Dabar — reikėjo kepsnio. Jis pasistatė indą — jie

temos yra tiek gyvos ir aktu-| — jis pūtė rankas ir daužė jas, jos turėjo būti labai1 buvo protingi, kad neatnešė molinio — čia taip gi pri-

liuojant, tai prižadino seną laiką tėviškėje, kur buvo 
tiek daug katilų, kiekvienas buvo juodas ir geras, jie 
teikė valgymus, skanius ir kaštus, patys gerai 
maitino.

Kodėl jis nebuvo šiaip sau žmogus. Visiškai nie
kas, tiktai ramus ir, kad leistų jam būti prie savo ug
niakuro, ir valgyti prie savo stalo, šalimais sėdėtų šei
ma, jie visi kalbėtų paprastus daiktus: kaip malonu 
svarstyti ilgai ir rimtai apie naujos batų poros pirki
mą, ir, kad stogui trūktų poros čerpių, ir, kad — na, 
juk negali pritrūkti kalbos nei vargų. — Tada tu gy
ventum, kaip miesčionis, — sakytų išmintingieji, ar
ba, kaip . mažas mužikėlis — nes kas ištikro tu bū
tum ? — Aš nebūčiau čia!

Bet nederėjo krimstis dabar, prie liepsnos — jis su 
švarko skvernu suėmė indą, įkaitusį iki degimo, ir 
reikėjo vargti kol prisitaikė, kad galėtų gerti. O van
duo buvo karštas ir skanus — jis pakeitė kūną, ir 
siela taipgi gėrė, vanduo nuvalė nuotaiką, ir suteikė 
skonį duonai — vakarienė buvo karališka. Jis nega
lėjo sustoti valgęs, jis stebėjosi, kad kepalas buvo toks 
mažas — jis sulasė ir trupinius. Ir išgėrė visą — ar
batą, sakysim. Kogi bereikėjo šitoje puotoje?

(JBna dAtųpaai
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, lapkričio 9, 1956

Siuntiniai Lietuvon
1. MAISTAS

• ) F/l —■ 1 sv. 84 gr. sviestas ..................................... ....$1.98
•) F/2 — 1 sv. 168 gr. kiaul. taukai .............. ,.................  1.60
*) F/4 — 1 sv. 56 gr. rūkytas skilandis .......... . ............ 1.48

p/7 — 1 sv. 56 gr. gryn. arbata ................................ ... 2.85
*) F/8 — 1 sv. 56 gr. pupelių kava .................................. 2.35

F/9 — 1 sv. 140 gr. Van Houten Kakao ...................... 2.25
F/12 — 1 sv. šokoladas .................................................. 2.15

*) F/13 — 2 sv. 112 gr. gab. cukrus .............. .................... 1.08
E/14— 1 sv. 2 skard, sardinos ......................................  1.18
F/15 — i sv. 140 gr. marmelados .................................. 1.45
F/16 — l’/o sv- kvort. valg. alyvos .......................... 2.35
F/17— 1 sv. 8 gr. pipirai ....................................... 2.70
F/18 — lsv.fi gr. fygos lapai ...................................... 0.87
F/19 — 1 sv. 8 gr. migdolai .......................... ............... 3.15
F/20 — 1 sv. 8 gr. razinkos ...................... ................... 0.78

c) F/22 — 2 sv. skalb. muilas ............................................ 0.98
F/24 —• 1 sv. ryžiai ......................................................... 0.75
F/25 —’ 1 sv. miltai ...................................... '................. 0.55
F/26 — 1 sv. 56 gr. skard. kond. pieno '..........................0.70

2. VAISTAI
A) Antibijotikai 

♦) Penicilinas
W/14a — 1x10 cc. 3 mil. vien.........................................   $1.20
W/14b —• 5x10 cc. 15 mil. vien.............................................. 4.85
V//14c — 10xl0cc. 30 mil. vien...........................  7.85 ■
W/18 —• 10x^2 mil. vien. kristalais ...............   2.75
W/20 —• 250 tabl. (mažyčiai) ....................  1.95
W/25 — 168 gr. mostis ...................................................... 2.10
W/26 — 21 gr. akių kremas .....................   1.75
W/27 — 10 buteliukų — 3 mil. inj. vien................................2.85

•) Streptomicinas
W/29 — 10 buteliukų po 1 gr................................. >..................2.95
W/30 — 20 buteliulkų po 1 gr.....................................................5.75
W/ 31“ — 30 buteliukų po 1 gr.,.................................. . 8.35

*) Aureomycine
W/1 — 25 caps. po 50 mgm...................................................... 3.95
W/5 — 16 gr. 3% mostis .........................................................2.95
W/7 — butel. skiedinio ........ .................................*..............1.98

« Chloromycetin
W/10 — 12 caps. po 250 mgm.................................................4.65
\\'/ll — 56 gr. 1% kremas  ........................................2.95

* Terramycino
W/33 — 10 inj. po 100 mgm..........................».....................18.73
W/34 — 28 gr. mostis .............................................................. 2.95
W/35 — 5 cc. skiedinio .......................................................... 2.45

B) VITAMINAI
W/37 — Vit. A 100 caps........................................................... 2.45
W/38 — Vit. A. 500 caps................. 7.45
W 40 — Vit. A D 100 caps.................................................. 1.85
W 41 — Vit. A D 500 caps....................................................... 4.23
W 42 - Vit. BĮ* 100 tab..................................  0.93
W 43 — Vit. BĮ* 500 tab. 10 mgm. .........  3.85
\Y 47 — Vit. B 1 25 amp. 1 cc. 25 mgm. . z.........................  2.95
W 49 — Vit. B2 — 25 amp. 10 mgm..................................   3.75
W/50 — Vit. B2 — 200 tabl. 3 mgm...................... ,............ 1.90
\V 5l — Vit. B6 25 amp. 50 mgm................. ... ... ............... 6.95
\Y 52 — Vit. B6 100 tabl. 10 mgm. .. .................................. 8.95
W/54 — \ it. B12* — 12 amp. 20 micr.................................... 1.20
W/57 — Vit. B12* — 25 amp. 20 micr. . ................................. 2.40
W/62 — Vit. B12* — 50 amp. 100 micr.................................. 6.95

• \y/64 — Vit. B12* —• 250 tab. 10 micr............................... *. 3.15
W/69 — Vit. B* complex 250 tabl.........................................2.35
W/71 — Vit, B*1 ccmplex Forte 500 tabl. ......................... 5.75
W/73 — Vit. B* ccmplex Forte 25 amp............... ............. 3.35
W 74 — Vit. C 500 tab.l 50 mgm........................   3.45
W 76 _ vit. C 25 amp. 2 cc. 100 mgm..............................  3.75
W 79 — Vit. D2 — 500 caps. •. .k,..... ..................... ............ 6.45
VV/80 — Vit. D2 — 12 amp., 3,6 mil, u.............................  3.45
W/81 — Vit. E — 100 caps. 10 mgm................................... 2.50
W/82 — Vit. E — 12 amp. 1 cc.............................................. 3.85
W/83 — Vit. K — 200 tabl. 10 mgm. .,............................. 1.95
W/84 — Vit. K — 25 amp. 1 cc.............................................. 3.85
W 85 — Vit. P — 100 tabl. 20 mgm .v............................. 1.20
W/89 — Vit. AĘ1B2B6CD* 250 caps....................................10.85
W/87—Multivit. ABCD* — 250 tabl.......... ......................... 1.95
W/88 — Multivit. ABCD* — 500 tabl................. 3.45

C) Hormonai
V//92 — ACTH* 4x25 mgm. inj................................................6.25
\Y 93a — ACTH* 12 amp. po 10 mgm.................................  9.95
W 94 — CORTISONE* — 10 cc.x25 mgm. ...................... 3.25
W/95a—- CORTISONE* — 20 tabl. 5 mgm......................... 1-60
W/97a--- CORTISONE** — 3 cc. 1% būti. akių lašai .... 0.98
W/99 — HYDRO-CORTISONE* 5 cc. 25 mgm būti.........3.20
5Y/101—HYDRO-CORTISONE* 5 gr. 2’/2% odos mostis . 3.45
W/102—HYDRO-CORTISONE* 3 cc. 1% būti.....................145
W/103 DEOXYCORTONE ACETATE — 6 amp. 5 mgm. 3.85 
W/105—iki W/112—Follicular Hormone: OESTRADIOL

BENZOATE PROGYNON — 12 amp............... 2.15 iki 3.00
W/113 iki W/121—Corpus Luteum Hormone: PROGESTE

RONE, PROLUTON — 25 amp............... ■ ■.. 3.15 iki 6.45
W/22 iki W/132--Hormone Viri: TESTOSTERONE,

TESTOVIRON — 12 amp.............................1.80 iki 3.80 etc.
D) Įvairių ligų vaistai:

W/133—140 — ALERGIA — 100 tabl. Antistin .......... 3.45
100 caps. Benadryl.... 2.33

W/141—153*— ANAEMIA — 12 amp. Campolon............. 3.45
ANAEMIA — 36 amp. Liver Extr............5.95

W/158 167 — ASTHMA — (Asmobron, Asmasol, Ephe-
drin, Franol, Riddofcron etc.

W/170—172a CUKR. LIGA (Insulin)
\Y/173—178—EPILEPSIA — (Epanutin, Hydantal, Mc-

sontoin, Tridion etc.)
W/l79 iki W/187 — GALVOS SKAUD.

1 AMIDOPYRINE — 100 tabl..........................................$2.20
A.P.C. — 100 tabl...................................... ........................ 0.90

ASPIRIN* — 500 tabl...............................................   1.60
ASPIRIN* — 1,000 tabl....................................................... 2.75
VERAMON — 100 tabl...................................................... .5.85
VEGANIN — 100 tabl.................................... 2.50

W/188 iki W/206 — ŠIRDIES LIGOS
CARDIAZOL* — 100 ec. Liąuid ..................................... 5.95
CARDIAZOL* — 100 tabl. .................... *........................ 6.75
CARDOPHYLLIN — 100 tabl. 0.2 ............................... 1.55
CARDOPHYLLIN — 12 amp. 10 ec. 0.25 .................. 2.95
(EDILANID — 80 tabl.................................................... 3.90
CEDILANID — 12 amp........................ ........................ . 3.20
CEDILANID — 20 cc. liąuid ......................................... 3.20
CORAMINE* — 1x100 cc. liąuid .................................. 4.85
CORAMINE* — 20 amp....................................................2.95
DIGITALIS — 1x500 tabl. 1 gr....................................... 1.70
DIGOXIN — 500 tabl. 0.25 mgm...................................4.75
STROPHATINE — 24 amp............................................... 2.95
Tinct. VALERIANE — 4 ozs............. ........................... 1.30

W/207a iki 1Y/225 — PERVARGIMAS, IŠSEKIMAS,
AUGŠT. KRAUJO SPAUDIMAS

ANGIOXYLnormal — 10 amp......................................... 2.55
JOCAL* (Jod.-Calc. Diur.) — 100 tabl......................... 3.25
METHIONINE* — 50 tabl............... ............................... 2.45
PRISCOL — 80 tabl..............................................................2.55
SERPASIL*— 100 tabl...................................................... 1.65
SERPASIL* — 12 amp. 1 mgm...................................... 3.95
ELIXIR — 100 cc............................................................... 2.55
VEGOLYSEN — 100 tabl................................................. 2.63
METHYL-THIOURACIL - 100 tabl. 0.2 .................. 1.60
NEO-MERCAZOL — 100 tabl. ......................  3.83
THYROID . . 200 tabl. 1 gr.............................................. 1.70

W/227 — HEMORRHO1D, Anusol — 48 žvakut.......... .. 3.95
W/228 — INSOMNIA (ebron. nemiga), Adąlin — 50 tabl. 2.80
W/229 — INSOMNIA BROMURAL — 40 tabl............ 2.60
W/232 — INSOMNIA SODIUM AMYTAL — 100 caps. ...3.40
W 233 — INKSTAI, Mandclamin — 120 tabl..............  3.20
VV/234 -- INKSTAI. PYRIDIUM — 100 tabl................4.95
W/235a KEPENYS CERTONIN 10 amp. 5 cc. . . 4.20 
VV/235 — KEPENYS — DEHYDROGHOLIN — 100 tabl.. 4.55

VV/237 — KEPENYS — FELAMIN — 100 tabl.............. 3.60
W/240 — KEPENYS — VERACOLATE — 200 tabl..........2.95
W/242 — REUMATIZMAS—Antirheumatic Vaccine 30 cc. 13.60 
W/246 — REUMATIZMAS — BEE-VENON—20 amp.. . 15.85 
W/247 — REUMATIZMAS — BUTAZOLIDINE* 50 tabl.

100 mgm.................................................................................. 2.90
(ACTH. — Vit. BĮ, Cortisone, žiūr. augšč.)
W/251 — REUMAiIZM-AS--DOLCIN BEREX — 600 tabl. 5.90 
W/252a— REUMATIZMAS — IRGAPYRIN — 100 tabl .10.80 
W/259 — 261 - VAIKŲ RAKITIS (Ostelin, Sterogyl,

Yitamin D2) — ...................................................... 3.90—g.40
W/262 — 268 — NERVAI — LARGACTIL*—100 tabl. .. 5.90 

NERVAI- LARGACTIL — 2l/j% 10 amp. 2 cc. . . 3.90
W/269—272 — ODOS LIGOS — INOTHYOL mostis—40 oz. 2.90 

ODOS LIG-OS — SICCOLAM kremas — 8 oz.. 2.40
SKILVIO LIGOS — Ulcers

W/274 — ALUDROX — 120 tabl....................................... ; $2.95
W/276 — LAROST1DINE — 12 amp................................... 4.80
VV/278 — PROBANTHINE — 100 tabl............................8.75
W/282a— ROTER GASTRIC — 120 tabl.............................. 4.45
W/279 — ROBUDEN* — 60 tabl...............;...................... 5.85
W/281 — ROBUDEN* — 12 amp. . .....................................  5.85

(Užsakant Robuden nurodyti kokio pobūdžio uleeris: 
doudenal ar gastric)

W/285 — TB0—CALCIUM SANDOZ, 10 amp. 10 cc. 10% 2.90 
(Streptomycin, žiūr. Antibijotikai)

W/286—TBU—ISONIAZID* —500 tabl. 50 mgm. ...... 3.30
TBO — ISONIAZID* 1,000 tabl. 50 mgm. .... 6.25

W/288 — TBC — HALIBUT LTVER OIL/ — 500 caps.. . 4.35
VV/289 — TBC — PAS — 500 tabl. 0.3 .........    3.60
W/293 — TftC — RIMIFON* (Roche)—300 tabl. 50 mgm. 3.75 
VV/294 — TBC — RIMIFON* (Roche)—500 tabl. 50 mgm. 5.90 
VV/296 - VENŲ IŠSIPLĖTIMAS, Neo-Varicane* —

2x25 cc. 5%.......................... ................................... ............ 2.50
VV/298 — ĮVAIRUS VAISTAI. BELLERGAL 100 tabl. . . 4.50 
VV/300 — ĮVAIRUS VAISTAI. DEXTROSE* (Glucose)

— 12 amp. 20—40% ......................................................... 2.75
W/303 — ĮVAIRUS VAISTAI. GLUTAMIC ACID —

100 tabl.................................................................................... 1.90
1V/309 — ĮVAIRUS VAISTAI. AKINIAI, normalūs .... 17.50
W/310 — AKINIAI, bi-focal ....................................................23.25
W/311 — Europietiškas Termometras* ................................ 1.65

3. VILN. ANGL MED2. VYR. IR MOT. KOSTIUMAMS
Gryna angį. vilna. Kainos žymimom už 1 yardą ir už 3!4 

yds., plotis dvigubas — 58/60 colių. Kostiumo medž. svoris 
nuo 3 svarų iki 3,75 sv. Didelio ūgio vyrams reikia 3,33—3V2 
yardų. Užsakant būtinai žymėti kodo raidę, numerį, kiekį ir 
kainą.
SCOTTISH T4YEEDS (Stipr., šiltos, ne labai elegantiš. medž.)
*) P/1279—Ruda, įvairių spalvų ataudais .............. /8.60—21.45

P, 1280--Melsvai Pilka, įvairių spal. ataud. 8.60—21.45
P 1281—Tamsiai Pilka, įvairių spal. ataud.......... 8.60—21.45
P/l282—Melsvai Piika, raud. ataudu .................6.00—19.50
P/1282—Ruda, įvairių ataudų ............................... 6.00—19.50

*) P/1284—švies. Ruda, raud. ataudų ................... 6.00—19.50
P/1285—Melsv. Pilka, įvairių ataudų .................. 6.00—19.50

*) P/1286—Pilka, raudonų ataudų .........................~ 6.00—19.50
P/1287—Tams. Pilka, mel. ataudų'.....’.......... 6.00—19.50
P/1290—Ruda, raudonų ataudų ...........................6.00—19.50
P/1293—Švies. Pilk. smulk. langeliais .......... 6.00-—19.50

*) P/1303—(Shetland) Ruda .............  6.00—19.50
P 1062—63 SAXONY—Ruda.................................. 5.40—17.55
P/.1278—SAXONY—balt.-juod.-mel. languotas

aud......................................... . ................................ 6.20—2015
P/1297—(Shetland) Moter. kostiumui, ryškiai
žalia ar ruda spalva ................................ 6.00—19.50
P/997—FLANNEL, moterims, lengvai austa, švies.

pilk................................................. ..............................6.00—19.50
*) P/1007—FLANNEL, moterims, lengvai austa, švies.

pilk...................................................................... 5.60—18.20
PINSTRIPE— DRYŽUOTOS MEDŽIAGOS, lengv., eleg.

P/1049—Tams. Mėlyna ........................................... $6.80—22.10
P/984—Ruda.................................................................. 6.95—22.60
P/983—Juoda.............................................................  6.95—22.60
L/56—Tams. mėl............ .......................................... 8.40—27.30

*)L 57—Ruda ................... '........................................  8.40-^-27.30
*) L/58—Gražiai mėl........................................................ 8.40—27.30

P 897—Juoda ............... . ........................................ 8.40—27.30
P 892—Pilka .............................................................. 8.40—27.30

•) WX/555—BOSTON-SERGE, lengva, stangi, mėl. 8.00—26.00
L/82—450STON-SERGE, lengva, stangi, ruda . . 8.45—27.46 

•) L/83-BOSTON-SERGE, lengva, stangi, juoda . . 8.45—27.46
P/1011—1012—PINHEAD, pilk., mėl., ruda........ 8.40—27.30

*) L/84—BARATHEA, juoda (tinka sutanoms) . . . 9.00—29.25 
*) P/891—“2x2” dviejų spalvų lang., mėl............... 7.80—25.35

P/1055—“2x2” dviejų spalvų tamsi ................... 8.40—27.30
P/1015—BIRDSEYE, ruda .................................... 7.90—25.68
P/1016—BIRDSEYE, eleg., melsvai pilka ..........  7.90—25.68

HERR1NGBONE
P/1001-2—HERRINGBONE, švies, pilka .............. 7.90—25.68
P/1056—HERRINGBONE, ruda..............................  7.80—25.35
P/1050—HERRINGBONE, pilkai mėlyna............. 7.80—25.35
P 1180—HERRINGBONE, ruda ........   8.60—27.95
P/1097—HERRINGBONE, pilka................   8.70—28.27

FANCY
P/1105—mėlyna......................................... 8.60—27.95
P/1098-9—ruda.......................................... 8.60—27.95

*) P/1009—melsvai pilka................................ 8.20—26.65
*) P/1051—melsvai pilka...............................  7.80—25.35

P/1052,58—ruda, tams. mėl....................... 7.80—25.85
P/1102,07,08—mėl., pilka, ruda ....... 8.60—27.95

WX/333*—ruda.......................................................... 5.80—18.85
P/973—dryžuota, tams. mėl............ .......................... 7.50—#4.87

•) P/0H7—dryžuota, juoda.............................................. 6.40—20.80
P/950—dryžuota, tams. mel................................... 7.56-f24.37
P/1004*,05—dryžuota, įvairiai mėlyna ................. 8.20—26.65

*) WX/777 -dryžuota, pilka, vasar.............................. 8.20—26.65
GABARDINE vasar. košt. L/65, 68, ir 104 švies, pilka,

ruda, mėlyna............................................................  9.60—31.20
IIOPSAK lengvi košt. P/804—ruda, 881, 881—juoda. .8.20^-26.65 
Šviesūs lengvi košt. P/998, 999 ir 1000-—pilki  8.0(K—26.00

4. VILN. MEDŽL4GOS VYR. PALTAMS
Kainos už 1 yardą ir 3 yards. Sunkiems žieminiams moterų 

paltams rinktis taip pat šias medžiagas. "Plotis dvigubas — 58/ 
60”. 1 yrd. svoris apie l’/2 sv.
HERRINGBONE CHEVIOT (stipri, gera medž. ne Ubai eleg.)

P 1334- Ruda, austa eglutėm ........................... 7.95—23.85
P 1335--Melsv. pilka austa eglutėm .................. 7.95—23.85
P/l 336 -Pilka, austa eglutėm .............................. 7.95—23.85
P/1349- PLAIN MELTON, tams. mėlyna .......... 8.70—26.10

ULSTER
*) L/911—ULSTER«, tams. pilka ............................. 8.80—26.40
*) L/912—UL8TERW, pilka .................................. 8.80—26.40
•) L/13-ULSTER ^, žalsvai pilka ....................... 8R0—26.40
*) L/14—ULSTER##, ruda ................................ A. 8.80—26.40
*) L/15—ULSTER mėlyna .................................. 8.80—26.40

L/916—ULSTER«, tams. mėl.............................. 8.80—26.40
P 1341 iki 1346 — SAXONY (juoda, tams.

mėl.) ...............................................••.................. 10.50—31.50
P/1357-59, LLAMA (ypatingai šilta, stora, eleg.

ir lengva) tams. smėlio »p., juod., t. mėl. . . 13.35—89.95 
5. VILN. MEDŽIAGOS MOTER. ŽIEM. PALTAMS

(1 yd. — 1% sv.)
P/405—VELOUR, raudona ................................. $6.60—19.80
P/394—Y.ELOUR, iuoda ......................................... 6.60—19.80

•) P/395—VELOUR, tams. mėl................................... 6.60—19.80
L/251—VELOUR, mėlyna ................................. 7.20—2160

•) L/255—VELOUR, tams. žalia ............................. 7.20—21.60
L/256—VELOUR. vijoletinė .................................. 7.20—21.60
L/257—VELOUR, nilka, gan šviesus —................ 7.20—21.60
L/259 VELOUR. ruda .  7.20—21.60
L/260--VELOUR, tams. mėl......................... 7.20—21.60

•) L/261- VELOUR juoda .......................................  7.20—21.60
•) P/1372—MELTDN, žalia, eleg................................. 8.20—24.60
•) P/1373- MELTON, raudona ................................ 8.20—24.60

________ lgs,KIKpKiTE ■, =====

“ANAPUS” MAIL OROER. I7O7O Luolow St.
GRANADA HILLS, CALIFORN1A /EM 3-1804/

DR. GR. Valančius ___ Vei>.
Naujas Kainaraštis - 10-25% Atpigintas

P/1368—MELTON, raudona.................................... 8.90—26.70
P/1338—OHEVJOT, tams. ruda.............................. 8.60—25 80
P/1339—CHEVIOT, juoda........................................... 8.60—25.80

6. VILN. MEDŽ. MOTER. RUDEN. PALTAMS
*) P/1067-^Žalsvai pilka ............................................. 5.90—17.70

P/1066—Ružava su akutėm.................................... 5.80___ 15.90
P/403—pilka (silpnoka) ........................... ......... 4.40__13.20

•) ST/10—pilkas marginys............................... ............. 17.40
•) ST/15—gelsvai pilka, šviesi ................................... 16*30

ŠT/13—gelsvai pilka, iveln., eleg.............................. 28.85
(1 yrd. svoris apie 1 sv.)

7. ELEG. VILN. MEDŽ. VASAR. VYR. Ir MOT. PALTAMS
L/65—GABARD1N, švies, pilka ........................... $9.95—29.85
L/104—GABARDIN, ruda ................................. 9.95—29.85

L/68—GABARDIN, mėlyna, ryški........................ 9.95—29.85
L/103—GABARDIN DE LUXE, smėlio sp.............12.50—87.50
L/102—GABARDIN, DE LUXE, pilka ............. 12.50—37.50

*) ST/1S—3 yds *54” žalia ............................. .................. 16.60
*) ST/19—3 yds. x54” smėlio ..................... ...................... 16.60

[paskutinės dvi medžiagos tinka žiemin. moter. sukne
lėms, kostium. ir sijonams. 1 yardo svoris %—1 sv )

8. VILN. MEDŽ. MOTER. SUKNELĖM
3 ydsx54”, svoris 2—2^ av.

ST/ 29—švies, mėlsv. pilka ...................................... . 10.95
*) ST/30—švies, smėlio spalv............... .......................... 10.95
*) D/401—gražiai žalia ............................................................12.85
*) D/403—tams. pilka .............. ............................ ................ .  12.85
*) D/408—turk. melsva ........................................................ . .  12.85

D/411—kakao sp. .. . ........................................................’. 12.85
P/1310—.ruda ..................................................................  11.45

*) P/1362 juoda ..................................... .......................... \ 12.93
D/307—mėlyna ...................................................................... 12.95

*) D/304—gražiai žralia ...................................................... ..15.95
ST/26—mėlyna ...............................  13.45
ST/24—eleg. juoda ...............................................................18.95
ST/—eleg. juoda su sidabr.................................................... 20.95

9.. KITOS MEDŽIAGOS — 4«/2x36” yds.
Moter. Rayon suknelės — stipr., šiltos

*)D/201—204—Įvair. spalvų, eleg., lang..............................$7.45
*) D/205—Švies, pilka, melsva dryž......................................... 7.85
*) D/206—įAiki Lr—Įvair. sp., dryžuotos ............................  8.95
*) D/208—209—Eleg. lang., šv. pilk. žalia ..................... 7.85
*) D/212—Pilka, stora-rudeninė ............................................  9.35

D/213—Eleg. melpvai rausva ............................................... 7.85
Dz 220A — TaiAs. pilka-ruden...................................... .  . 6.85
D/220B — .    6.85

*) p/221 A iki M — Įv. spalv. — šiltos, eleg. . .s................ 8.80
D,/222 A-D įvair. spalv. šiltos eleg. . .............  8.80

*) D/223A — pilki, maž. langei. — labai puiki ...... 8.65
*) D/500—508 — įvair. spalv. eleg........................................  7.95

(Visų svoris — 2 sv.)
Leng. vasar. rayon sukn. ar bBuskos

*) B/51—Eleg. kremava juodais taškei................................ $7.65
•) B/53—Kremava tinka vyr. marškin................................  6.95

B/54—Balta raud. tašk. . :.........................................:. 7.65
B/55—Balta mėl. tašk............................................................ 7.65

*) D/101—Eleg. pilk išbalta .................................................... 6.95 .
•) D/lll—Mėlyna balt. tašk. .............. . ........................ 7.65
*) D/115—Mėlyna balt. marginiais ..................................... . .  7.95
*) D/120—Juoda su rožutėm  ............................... 7.95

. D/133—Rusvai baltas marginys ....................................... 6.85
*) D/142—Rusva juodais rutuliukais ...................................6.85

D/153—mėl.—juod. marginys ................ ......................6.75
D/153 A—gelt. juod. marginys .........................................6.75

*) D/157—Kakao splv. su balt. drambl................................... 7.95
*) D/160—Mel. splv. su balt. drambl...........................7.95

A, B, C, D, E—Eleg. nylon bliusk. įv. sp. 1 yd.............3.25
(Visų svoris — 1V2 sv.)

10. PRIEDAI KOSTIUMAMS“ IR PALT.AMS 
TMS/1—Art. šilk. pamuš, ir visi priedai vyr. kostiumui.. $9.45
TMS/2—Tas pats su satino pamuš.......................................... 10.45
TMO/3—Visi priedai vyr. paltui .......................................... 12.30
TLS/5—Visi priedai moter. kostium......................................  8.75
TLO/7—Visi priedai moter. palt. tafta ......................... 10.85

(TMO sveria 3 sv., kiti — 2 sv.)
TWL/9—12 yardų vatalinos — 1% sv. ................................. 2.95
TWL 10—12 yardų vatalinas 2% sv.................................. . .  5.45
TWL/11—1 yd.x54” ger. art. šilk. pamuš............................ 1.45
TWL/13—1 yd.x36” taft. pamuš, moter. p............................0.95

11 APRANGA MOTERIMS
*) Lf/1—>/2 sv. — Viln. megstuk., ilg. rank................. $8.45
*) L/la—’/2 sv. — Tas pats, medviln. .................................4.65
*) L/3—>/2 sv. — Viln. megst., užsegamas ............... ,.... 8.75

L/6—1*/2 sv. — Viln. sijonas ................................... ...‘..16.90
L/7—1 sv. — Rayon gabardino sijonas .......................... 12.45

*) L/8—1 sv. — 2 komplektai apat. baltinių ............. 6.25
*) L/9 — 1 sv. — Tas pats, viln. ir nylon ..................... 10.75
*) L/12—1 t sv. Ray. krepo chalatas ....................................  8.85

L/14—1/8 sv. —■ Stanikas ................................................. 195
L/15. — % sv. — Pilnas gorsetas .....................f......... 8.45
L/15a—sv. — Elastinis gorsetas .................... ‘........... 3.85
L/17—lA sv. — Suveržimo diržas ....................................  2.35

*) L/18—’/2 sv. — Apatinukas ..............................................  5.75
L/19—1 sv. — 2 komplekt. apatinukų .............................. 11.75
L/20—3 sv. — mėl. darbo chalat. ilg. rank......................8.75

*) L/21—% sv. — gėlėta viln. skara . ................................... 3.95
*) L/22—’/2 sv. — didelė viln. skara, juoda, ruda, pilk........ 6.75

L/23—1/8 sv. — didelė šilkinė skara .................................4.35
L/24—1/8 s v. — chiffon skara ........................................  1.95
L/25a—1 sv. — plastik. lietpaltis .......................................7.75

*) L/26—'/2 sv. — 2 por. viln. kojinių ................................. 5.70
L/28—1/8 sv. — 2 por. rayon kojinių ............................  2.15
L/29—1/8 sv. — 2 pores rayon koj. % ilgio . ‘........... 1.85
L/30—'A sv. — 1 pora odinių pirštinių .......................... 5.85
L/31a—'A sv. — 2 por. viln. pirštinių ............................  4.25

L/32—’/| s v. 6 nosinės, medv......................................... 2.35
*) L/33—'/2 sv. — 3 poros medv. kojinių ................. -..........3.95

L/34—'A sv. —• beretė ........................ ............................... 2.85
L 35—2 sv. — 6'/2 yds. x 36” balt. nylon tafta vestu

vinei suknelei .................................................................... 17.20
L/36—% sv. gatavas veliumas ................................. 10.80
SL/1—1*/2 sv. — juod.-rud. žem. kuln. batai .................13.50

*) SL/1—1’/2 sv. — juod.-rud. 2-os rūšies  ......... ......... 10.85
SL/$—1’/2 sv. — juod.-rud. vidut. kulnim ................... 13.50
SL/4—1’/2 sv. — juod.-rud., eleg. atvlr. galais ..5... 13.50
SL/B—1’/2 sv. — odinės šliurės ................... . ................ 6.85
SL/6—1 sv. — leng. medž. batuk. gum. padais ............. 3.90
SL/7—1’/2 sv. — odin. žem. kuln. sandalai.....................9.85

*) SL/9—4 sv. — juodi gumin. botai .................................. 5.45
SL/10—2'/2 sv. — juod.-rud. žiem. odin. botai 

kail. pamuš., ziper, od. pad................................................17.50
*) SL/11—2 sv.—juod.-rud žiem. odin. batai kail. pamuš. 16.90

FC/1—7 sv. — juod. ilg. kraliką kailiniai ...................... 67.50
FC/2—6 sv. — tas pats % ilgio ...................................... 53.50

*) PB/1—1*/2 sv. — rankinukas, odos imitac...................... 5.95
LB/321—1’/2 sv. — eleg. odin. rankinukas .....................18.75

•) KU'/l—1 sv. — mezgimo siūlai, viln................................ 6 45
•) KW/1—1 sv. mezg. siūl, viln. 2-ros rūš........... ... ......... 5.85

K\Y3—1 sv.— mezg. siūl. austrai, viln............................  8.90
•)8/HW—6 sv.—60”x80” viln. antklodė ................... . 12.65
*)8 HW—6 sv. — 70”x90” viln. antklodė .................... 13.65

12/HW—3 sv. — vientisa lovdengtė ............................  12.45
•) 13/WH—3’/2 sv.—dviguba lovdengtė ............................. 15.65

15/HW—'/♦ “sv.—1 yd. 90” balt. paklod. medž................. 1.95
•)34,HW—l'/a sv.—24”x24" frotin. raftkšluošč. (12) .. 6.75

41/HW—’/į sv.—dirbt. šilk. spalvota staldengtė ........... 5.75
17/HW— ’/2 sv.—1 yd. x63” raud. impil. medž............ 3.60
K/901a—Vii —1 dez. pudros .......................................... 3.90
K/892a—1/8 sv.—lūpų paišelis .................     3.90
K/890a--X/8 sv.—lūpų paiš. be dėž................................ 1.95
K/940—'A sv. —antakių piešt.—juod., rud...................... 1.25
K/721—% sv.—jaunystės kremas. ................................. 7.90

(Tęsinys 5 pusi.)

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo £28.00 
pas

Roosevelt Fumiture
Cornpany 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir FeUx Raudonis, 

savininkai•
Krautuvą atidaryta kasdien iki 6 
vai. vnk. Pirniad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

ojss'ai : c3J5s«a r3_J
ALUMINUM

STORM WINDOWS 
$15.95

Csmbination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St. HE 4-9114 

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa 1S stoties 

WBMH 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus: Bet. muzika, 
daiDOs. Ir NlagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis } Steponų Minki}. 
Baltu: Floriats, G61ių ir Dovanų Krau
tuvę, F02 E. Broadway So. Boston 
27, Mase. Tel. So 8-04S9. Ten pat 
ra unania tane ..Draugas“.

-"į./ ,
Duons Ir (vairias skoningas 

bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltoanlca Av«.

Tel. Oliffdde 4-6876 
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat il
stančia | visus artimuosius 

miestus.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
V 1 ETOJ E IR Iš TOLI AU

K. FIDUKONIS
įtinu naują dideų gunKvežimį 

ir apdraudaa
ISIS W 91st St. Ohicago, W. 

Tel. PReecott 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorpora ted) 

EDVARDAS tJLIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248 i

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
N aulas spėriai us didelis 

•■ink veltinis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir aaUnlncas 
patarnavimas.

R š
4ft1« R. WOOd 

IMInolS,

ER ENAS ■
’ood R»... Chleagn •, B 
«*. VI 7-8972 H
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IŠS1K1RPK1TE
(Tęsiny* Iž 4 pusi.)

12. V Y R A M S
M/l—1 bv.—rayon marškiniai ...................... ................... 5.65

M/2—1 s v.—darbo marškiniai ...................... ................... 5.63
M/4—1 sv.—rayon marfk., trump. rankovėm .............. 4.35
M/5—1 sv.—poplino marškiniai .................... ................ 7.65

*) M/6—1V2 sv.—rayn. pyjama .......................................... 8.35
M, 8—ll/-> sv.—flanelinė pyama .......................................... 8.85

*) M/9—1 sv.—2 kompl. apat. baltinių .......................... 6.85
M/10—2 sv.—šveln. viln. apat. marškin. ir 2 ilgos kelnės 15.45 

•) M/ll -2 sv.—tas pats viln. & medv.—i kelnės .............. 8.75
M/12—l/-i sv.—2 por. sport. kojinių, vilti. & medv...........3.90

*)M/13—>/2 sv-— 2 por. viln. kojin...................................... 3.45
*) M/14—1/4 sv.—2 por. medv. kojin...................................... 2.45

M 15—*,4 sv.—2 por. rayon-nylon kojin............................ 2.25
•) M/16—’/z sv. 2 por. stor. pilk. -viln. kojin.................... 3.35

M/17—1 sv.-užseg. ilgom rank. viln. megstukas.......... 9.95
M 18—1 sv. ilgom rank. viln. megstukas ...................... 9.95

M/19—% sv.—megstukas be rankovių viln..................... 6.75
•) M, 20—1 sv.—aukšta apykl. viln megstukas .................. 8.75

M 21—2 sv. flanel. kelnės .............................................. 9.45
M 22—2 sv.—viln. gabardino kelnės ............ ... ... .........  18.95
M./25—3*/2 sv.—sport. mel. flanel. švarkas .............. 21.75

«) M/28—6 " sv.—neperšlamp. gabardino puspaltis,
kailinių pamuš, ir apykaklė .................................. 37.50

M/30—1/8 sv.—diržas ........................ ................................. 1.95
M/31—1/8 sV.—petnešos ...................................................... 2.25
M/33—J/2 sv^-kepurė .................... ..................................... 2.85
M 34—3 sv.— darbo kombinezonas .............................. 9.45

M/36—!4 sv.—1 por. odinės pirštinės .............................. 6.25
M/38—% sv.—6 medv. nosinės .................. ....................... 2.25

•) M/41—A sv.—viln. šalikas .................................................. 3.95
SM/1—3 sv.—juod. varstomi batai, dvigub. pad............. 13.85

*) SM 2—3 sv. juod. varstomi žemesn. rūšies...................... 12.45
SM/3—4'/2 sv.—stipr. darbo batai .............................. 12.95
SM/4—3 sv.—juod.-rud. įvair. dydž. pusbačiai .............. 13.85
SM 5—3 sv.—juod.-rud. sportiški .................................. 14.60
SM/7—5 sv.—įvair. dydž. gumin. botai .......................... 8.45

SM/8—2 sv.—odin. sandalai .................................................. 9.75
SM/9—2 sv.—odin. šliurės .................................................. 8.65
SMY/1—A sv. 1 yd. balt. rayn. marškin. rnedž.............. 1.35
SMY 2—>4 sv. 1 yd. su mėl. dryž.................................. 1.53

*)SMY/3—% sv. 1 yd. poplin. rud. dryž............................. 1.65
SMY/4—>4 sv. 1 yd. poplin., pilk. dryž.......................... 1.65
(SMY 1—4 tinka ir moter. bliuskoms)

DAR APIE SIUNTINIUS LIETUVON
DR. OR VALANČIUS, Granada Hilla, Calif.

Gerai, kad spauda duoda vie
tos ir progos pasvarstyti, pasi- 
informuoti klausimais, kurie 
svarbūs labai didelei išeivių da
liai. Beveik kuone kiekviena šei 
ma siunčia siuntinius savo arti
miesiems anapus. Žinau visa 
eilę seimų, kurios reguliariai ir

nors praktišku tokio plano įgy 
vendinimu ir sėkmingumu pats

formacijų apie siuntinius Lietu
von ir kitur anapus.

Visus siuntinius anapus ins
pektuoja ir „išleidžia“, atitinka-; 
mai suštampavę ir paėmę mui-

abejoja. Abejoja taip kaip ir mes' *Us Įr ^*tas rinkliavas sov. „In- 
visi, nes visi gerai žinome, kas ir tour*8t atstovai. O tokia atsto- 
kur yra tikrieji sunkumai, pa-' USA tėra tik viena New 
grindinės kliūtys. lYorke. Dėlto ir siuntiniai NY

muitinėje išguli kartais net po 
Vokietijos Raud. Kryžius , keletą mėnesių, kol štampas prie 

Daug palankumo rodo ir Vakdažnai tai daro, išleisdamos la- Vok?ebios, Raud K^turii'^ 
bai didelę savo pajamų dali labai ter^i orafniS smXu! 2T ’ , ’
5lam reikalui. Dėlto supranta- civiliJų „įl^St^i Z S
SS T apr?pinįno.-yrtų|tenka pirmiausia i ’,,I„toX'

lių kaip nors atpiginti šį reika
lą.

Deja, dar niekam nepasisekė 
ką nors padoresnio ir geresnio 
atsiekti. O bandymų buvo daug.
Jų tarpe ir šių eilučių autorius 
bandė ir vis dar tebebando. Iš

Hamburge (DRK, Suchdienst centrą Maskvoje, kur jis čiupinė- 
Hamburg, Abt. II, 24a, Hamburg 
- Osdorf, Blomkamp 51), tačiau 
jų pagalba mums surišta su daug 
sunkiai išpildomų sąlygų, jų tar- sato paštą. Taigi siuntiniai abie- 
pe išpildymas labai smulkios an- J juose galuose turi „išgulėti“ sa- 

j s.1 t-, ‘vo laiką ir išlaikyti savo „egza
miną“. Nuo tokių „gulėjimų“

jamas gal keliolikos valdininkų, 
kol pagaliau išleidžiamas į res
publikos sostinę, o iš ten į adre-

f

5

ketos, su desėtkais klausimų, 
smulkios žinios apie deportuotą- 

tų plačių susirašinėjimų, prašy-|jį Sibire ir kt Patarimas tas

13. VAIKAMS
SC/2—2 sv.—juod.-rud. Varst. batai, Nr. 9—10 .......... 5.75

juod.-rud. varst. batai, Nr. 11—1 .......... ............... 7.85
juod.-rud. varst. batai, Nr. 2—5 ...................... 8.65

•) SC/3—2*2 sv.—žiem. batai su šilt. pamuš. Nr. 5—6 .. 10.75
žiem. batai su šilt. pamuš. Nr. 7—8 .................. 11.45
žiem. batai su šilt. pamuš. Nr. 9—10 .................. 1185

**) SC/4—<5 sv.—gumin. botai Nr. 6—9 .............................. 4.35
gumin. botai Nr. 10—12 .......................................... 4.85

C 1—3 sv.—flanel. kostiumėlis ...................... Nr. 3 13.83
—flanel. kostiumėlis ..........................  Nr. 6-8 15.85
—flanel. kostiumėlis .......................... Nr. 9 16.95

C 3—1A sv.—ilg. kelnes berniukams.......... Nr. 3-4 6.35
—ilg. kelnės berniukams .............. Nr. 5-6 6.95

C 5—%—flanel. marškiniai .............................. Nr. 3 3.35
—-flanel. marškiniai .......................... Nr.6 3.95
—flanel. marškiniai .......................... Nr. 9 4.35

C 8—% sv.—diržas, bern..................................................... 1.20
*) C/9—>/2 sv.—bern. megstukas be rank. .. Nr. 26 

—bern. megstukas be rank.................  Nr. 32
C 10—2 Va sv.—imit. odin. kailiniukai .......... Nr. 28

—imit. odin. kailiniukai .............. Nr. 30
C 11—'A sv.—berete ........... ................................................. 2.35

• C 13—A sv.—2 por. viln.-medv. ilg. kojin..................... 3.93
14. AVALYNEI ODA

UL 1—7’/2 sv.—chromo oda, juod., rud., padai
ir visi priedai 1 porai aulinių batų ...................... 27.60
tas pats 2-ros rūšies .............................................. 26.40

UL 2—2% sv-—juod., rud. virš., chrom. oda
5 por. moter. ar 3 p. vyr. bat............................. .  . 19.20
■-A tas pats pigesnės rūš......................................... 15.00

UL 3—5>/a sv.—jusd., rud. 20 kv. pėd. chrom. kail......... 28.20
UL 4—12>a sv.—3 por. vyr. bat. medž. su pried......... 34.80

tas pats pigesn. rūš..................................................... 31.20
*) USL 7—2 sv.—kieta padų oda .......................... . ............. 6.75

15. ĮVAIRŪS
*) R 1—1 8 sv.—skustuvas, Sheffield .................................. 4.60

skustuvas, Solingen .............................................. 5.40
•) R 2—*/2 sv.—plaukams kirpti mašinėlė .......................... 3.80
*) R 3—Va sv.—100 gillette skut. peiliukų  .................... 7.90

R 4—A sv.—Parker plunksna .......................................... 7.55
R 15—6 sv. 6 pėd. gum. krepo vyr. bat. pad. medž. .. 10.80
R 16—5 sv.—6 pėd. gum. krepo moter. batams .......... 8.75

R 18—31 į sv.—2 kv. yd. odos imitacija .......................... 6.20
‘) R 19—3 Va sv.—2 kv. yd. odos imit. su medv. pamušalu 8.40 

16. BENDROS INSTRUKCIJOS
1. Į šias kainas įeina viskas, išskyrus 6.50 už sov. licensiją. 

2. Sibiran—pridėti 1.80 extra už persiunt. 3. Maximum svoris— 
18 sv. 4. Maximum pozicijų — 12. 5. Vieno siunt. minimum 
vertė — $30.00 (tas pats vaistams). 6 Mažesnės vertės siunt. 
— primokėti $2.00 extr’a. 7. Vien tik maisto siuntinių dėl daž
nų "sanitarinių” inspekcijų nesiunčiame. Pridėti nors keletą 
kitų prekių. 8. Apie čia neminimas prekes — teiriautis. 9. Pil
nas katalogas ir 400 medžiagų pavyzdžiai siunčiami. 10-čiai 
dienų pasižiūrėti užstačius $15.00 ir apmok. $2.00 už persiunt.
10. Siunčiame, tiesiai iš Londono,* Stockholmo ar Hamburgo.
11. Siuntiniai pilnai apdrausti. Event. žuvus—atlyginama, per 
6 mėn. įrodžius. 12. Nuėjimo laikas labai svyruoja — į Lietuvą

per 5 8sav.; į Sibirą — 8—11 sav. 13. Pinigus (čekiais ar 
"Moncy Orders”) siųsti oro paštu užsakant. 14. žvaigždelėmis 
pažymėto- ypač rekomenduojamos prekės. 15. Oro paštu siun
čiam:—žiūr. tai. 18. Vaistų svorį su įpak.—skaičiuoti apytik
riai.

17. VARTOTŲ RŪBŲ SIUNTINIAI
Surašyti viską, kas norima siųsti. Pažymėti: vartotas ar 

naujas, vyr. ar moter., vilnonė, medviln., šilk. Nurodyti kainą 
kiekvieno naujo objekto, tikslų gavėjo adresą ir siuntėjo. Var
toti. rūbai turi būti geram stovyje. Maistai — tik skardinėse. 
Maksimalinis svoris—18 sv. su įpakavimu, paprastu, bet tvar
kingu. Visas šias žinias, parašu patvirtinti, pasiųsti mums — 
laukiant tolimesnių nurodymų.

18. PAPILDOMAI MOKĖTI SIUNTINIAMS ORO PAŠTU
Liečia naujų prekių siuntinius užsakomus per -Angliją-Šve- 

diją. A.—Reiškia iš Yak. Europos į Maskvą oro paštu ir iš 
Maskvos į adresato pasta paprastu paštu; B—reiškia oro paštu 
visą kelią; C—oro paštu į Azijos Rusiją—Sibirą.

(doleriais)

4.35
4.95

10.95
12.65

mų ir pastangų rezultatai labai 
menki.

Tarptautinis Raud. Kryžius
Štai Tarpt. Raud. Kryžius 

(Comite International de la 
Croix-Rouge, 7, Avenue de la 
Paix, Geneve, Switzerland) pa
siunčia kasmet tūkstančius pa
ketų į 22 vietoves Sov. Rusijoj, 
Sibire ir kitur įvairių tautybių 
deportuotiesiems, o skundžiasi 
susidurianti su ypatingais sun
kumais dėl pabaltiečių šelpimo. 
Šiuo metu jau kuris laikas, esą 

i sovietai “nepageidauja” siunti
nių siuntinėjimo lietuviams, lat- 

, viams. estams arba bent daro 
visokiausių sunkumų. Už stan
dartinius pakietėlius Tarpt. 

; Raud. Kr. paprastai muito ne
moka. Už 32 šveicariškus fran
kus ($8.00) pasiunčia: 1 porą 
kaliošų, 1 p. pirštinių, viln. ke
purę, po skardinėlę pieno ir žu
vies konservų, kilogramą cuk
raus, 100 gr. sviesto, 500 gr. vi
tamininio pyrago, keletą skuti
mosi peiliukų, dantų šepetuką 
ir muilo gabaliuką. Geriau negu 

į nieko.
Kas turi kantrybės, energijos 

ir laiko patarčiau bandyti kreip 
tis j T.R.Kr. Ženevoje nurodytu

pats: kas turi kantrybės, laiko 
ir energijos, bandykite rašyti vo
kiškai nurodytu adresu.

Beje, Dr. B. Nether savo laiš
ke informuoja šių eilučių autorių 
apie Latvių Raud. Kr. atstovą 
magistrą šildę, kurio esą prašęs 
mane plačiau painformuoti apie 
esamąjį tuo reikalu susitarimą 
tarp Vok. Raud. Kr. ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos RK organi
zacijų. Tačiau kalbamos infor
macijos negavau ir daugiau ne- 
siteiravau, supratęs, kad toks su
sitarimas, greičiausia, nėra tokio 
pobūdžio, kad galėtų būti viešai 
skelbiamas. Kitokiu atveju bū
tume jau ligšiol ką nors išgirdę 
iš LRKr. vadovybės Vokietijoje, 
nes ji tikriausiai labai gerai ži
no, kaip begalo mums visiems tie 
dalykai rūpi.

Noriu čia suminėti dar vieną 
labai vertintiną pastangą, kurią 
ypatingai daro Los Angeles gy
venantis adv. Dapšys, kontakte 
su kongresmanu Mr. Lipscombe, 
trumpai remdamas šį simpatin
gą ir lietuviams draugingą ame
rikietį prie sienos išsiaiškinti su

nėra laisvi ir siuntiniai siunčia
mi oro paštu.

Angliškos vilnonės medžiagos 
kaip buvo taip ir visą laiką te
bėra labiausia pareikalaujama ir 
augščiausiai vertinama prekė. 
Siunčiant artimiesiems su tikslu 
parduoti, tai reikia turėti galvo
je. Laikrodžiai visai nesiųstini. 
„Slidus“ daiktas, pasitaiko—„iš
krenta“ iš siuntinio. Kiekvienu at 
ju sovietų muitininkai dėl šitos 
prekės „nervuojasi“. Grynai 
maisto siuntiriių taip pat nepa
tartina siųsti, pridėti nors vieną 
kitą ne maisto prekę. Jie specia
liai žymimi „Food Parcel“ ir dėl 
to dažnai yra inspektuojami „sa
nitariniais“ sumetimais, kas su
trukdo jų gavimą. Maisto siun
timas į kaimus ar provincijos 
miestelius, išskyrus nebent rie
balus,, mažai aktualus; į dides
nius miestus — taip.

Medžiagas siunčiant turėti gal 
voje du dalykus: ąj- jos bus var
tojamos pačių gavėjų ar parduo
damos. Pirmuoju atveju nesiųs- 
tinos lengvos, perdėm elegantiš
kos medžiagos. Siųsti storesnės, 
šiltesnės medžiagos, jei ir ne tiek

Dept. of Commerce ir State! elegantiškos. Antruoju atveju

1 kg- A 7.05 B 8.15 C 9.00
l'/z 8.00 9.60 10.30
2 »» 8.75 10.50 11.40
2>/į »»» 9.45 11.85 12.60
3 " >» 10.00 13.00 13.60
3'/2 n 10.65 14.30 15.15
4 »» 11.35 15.60 16.30
4 '/2. 12.60 17.05 17.85
5 “ 13.30 • 18.40 19.15
5'/2 »* 14.75 20.50 ■ 22.00
6 ‘ »» 15.60 21.75 23.00
6'z 16.30 23.00 24.60
7 17.00 24.15 25.65
7'2 17.75 25.30 26.75
8 18.60 26.60 28.00
9 iž 20.45 29.50 31.00
10 »» 22.00 32.00 33.30

Pastaba: H) kg. yra maksimalinis leidžiamas

birą (Č) patartina siųsti oro paštu 
na-; į Lietuvą. A 3 4 sav., B 10

nueina per 16 24 die- 
18 dienų.

IŠS1KIRPKITĘ

Dept. ar iš viso sovietai gali imti 
muitus už taip vad. „Gift Par- 
cels“. Prekybos sutartis tarp 

adresu (rašyti prancūziškai, vo-ĮUSA ir SSSR iš 1934 m. remia- 
Į kiškai, galima ir angliškai) nu-, ma didžiausio palankumo princi- 
siunčiant tikslų tremtinio Sibi- pu, kuris galima plačiai aiškinti atžvilgiais nepraktiškas. Pava
rė (trk ne Lietuvoj) adresą ir,į ir bona fide pritaikinti dovanų dinimai neatitinka, kiekio ir svo- 
žinoma, pasiunčiant tuos $8. j siuntiniams. Tačiau čia yra ir ki- rio žymėjimai skirtingi, ilgai už- 
Šiaip civiliams minėta įstaiga! tų nemažų sunkumų politinio po-1 trunka ir tt. Praktiškiausia nu- 

būdžio, dėl kurių mes negalime rodyti tik ligą ir parinkti jai ge- 
nebūti jautrūs. Nebent tokie „iš-' riausius vaistus. Jeigu gi ligo- 
s'aiškinimai“ liestų tik prcpria'niuinepilnaitiks.jislengvaiga- 
SSSR, o mes pabaltiečiai galėtu-1 lęs išsimainyti į kitus vaistus, 
me pasinaudoti precedentu, ne- Paskutinėmis žiniomis Lietuvoje 

susirašinėjimą ir aiškinimų. Su palietus politinio Pabaltijo kraš- 
karo belaisviais ir karo tremti- tų statuso.
niais T.R. Kryžius ypatingų sun| Taigi, trumpai išvados tokios:
kūmų neturi .nebent turėtų aiš-' sunkumai labai dideli, reikalas, bai branginamas, nes beveik ne- 
kintis, iš kur ir kaip tokios rū-! itin svarbus, pagalba anapus bū- gaunamas ten „Polio-Vaccine“, 
sies belaisviai ar tremtiniai iš tina ir visi dėlto materialiai stip-1 augštai vertinamas „Neo Vari- 
Pabaltės kraštų yra atsiradę.jriainukenčiame,okitokiokeliocane“nuovenųišsiplėtimo,„Ser- 
Mr. Ch. Ammann, TRK adminis kaip nėr, taip nėr. Į pasil“ (augšt. kraujo spaud.),
tracinis direktorius savo ilgame j šia pačia proga noriu kan-'„Coramine“ (širdies lig.) ir nau- 
laiške man liepos mėn. 5 d. taip triems skaitytojams pateikti kai jieji brangieji antibiotikai: Au- 
rašo: — Mūsų problemos sunku) kurių kitų, dažnam žinotinų in- reomycin, Terramycin ete. 
mą sudaro ne tik Sov. Rusijoj
laikomi karo belaisviai, bet y- 
pač civiliniai įvairių tautybių 
deportuotieji. Pastaruosius so
vietai laiko nuteistais nusikal
tėliais ir policiniai kontroliuoja
mais viešosios tvarkos priešais, 
nors mes tvirtai laikomės nuo
monės, kad tai yra netiesioginės 
karo aukos, kurioms mes priva
lome pagelbėti. Taigi turime nuo 
latinį ginčą dėl šių žmonių sta
tuso, kurio pasėkoje mūsų pagal
ba jiems tiktai ne oficialiai, ir 
tai ne visuomet, tėra toleruoja
ma. Dėlto platesnė akcija nega- 

; Įima, nes nėra sutarimo bazės.
; Praktikoje mes susiduriame su 
, daug sunkumų dėl šios kategori
jos žmonių: nuolat keičiami nuo
statai ir sąlygos, nelygūs muitai,

' dažni draudimai apskritai arba 
I kaikurių dalykų išimtinai, kilno
jimai, adresų pakeitimai ir t.t. 

i dėl šių visų priežasčių ir dėl la
bai augštų muitų, iš anksto mo
kėtinų, mes esame priversti apsi
riboti vien tik akcija pagelbėti 

1 tiesioginėms karo aukoms.
Toliau savo l.'Jške Mr. Am

mann sugestijoiidoja sudaryti 
didelį „suinteresuotų“ organiza- 

I ciją Amerikoje, kuri galėtų su
sitarti su privačia prekybos ben
drove Švcicarijo e dėl tarpinin
kavimo. Esą jis pats apsiimtų 
tokią palikimą firmą surasti,

gelbėti nesiima, nes ir taip jos 
“rankos pilnos”. Susirašinėjant 
pažymėti, kad gavėjas ištrem
tas karo pasėkoje (deporte’ de 
la gueurre), kitaip turėsite ilgą

turi lemti tai, kdkią rinką — pa
klausą gavėjas atitinkamai me
džiagai eventualiai turi.

Vaistų siuntimas pagal vieti
nius — Lietuvos receptus visais

Nuėjimo laikas labai įvairus. 
Iš Anglijos užsakyti siuntiniai 
visdėlto per 4—5 sav. nenueina, 
užtrunka 6—8 sav., kartais ir 
kiek ilgiau.

Kadangi siunt. apdraudžiami 
ir iš pašto į paštą išsiunčiami 
po parašais, jų dingimas ar „pa
lengvėjimas“ tepasitaiko labai 
retai. O jei ir pasitaiko, tai ne
įmanoma nustatyti kuriame il
gos kelionės gale tai įvyko. Ga
vėjai įspėtini nepasirašinėti siun 
tinių pašto perlaidų jų nepatikri
nus. Radę trūkumą turi tai per
laidoj prieš parašą pažymėti. 
Trūkumai yra reti ir jei tai iš 
tūkstanties siuntinių kartą pasi
taiko, tai natūralu ir kai kieno 
dėl to keliamas triukšmas yra 
nesuprantamas, juo labiau, kad 
tokiu atveju nieko negali kaltinti 
arba visus, neišskiriant siuntėjo 
ir gavėjo. Draudėjas pamatuo
tas pretenzijas paprastai atlygi
na, jei tik jos nėra pavėluotos 
(dažniausia 6 mėn.) ir tinkamai 
pareikštos.

Daug svarbesnė problema yra 
kaip sutrumpinti siuntinių, ypač 
vartotų rūbų, kelionės laiką apei 
nant NY muitinę, kur jie „guli“. 
Lygiai svarbu juos bent kiek at
piginti išsiderant iš „didžiųjų“ 
galimai maksimalines nuolaidas. 
Šia kryptimi šių eilučių auto
riaus pastangos ir dedamos. Jau 
dabar džiaugiuosi ir esu laimin
gas galėdamas pasiųsdinti siun
tinius 10—25 proc. pigiau, negu 
iki šiol buvo galima tai padaryti. 
Esu tikras, kad netrukus siuntė
jas vartotų rūbų siuntinį galės 
pats nunešti į paštą ir išsiųsti, 
prieš tai užpildęs muitų deklara
ciją, ją po priesaika pasirašęs ir 
pasiuntęs- nustatytus muitus bei 
kitus mokesčius. Tokie siuntiniai 
eitų tranzitu per Stockholmą ar 
Hamburgą. Siuntėjui apsieitų 
pigiau ir nueitų žymiai greičiau.

Betenka tik pageidauti, kad 
lietuviai nesinaudotų svetimtau
čių patarnavimais, kreiptųsi į lie
tuvius tarpininkus. Jų turime 
jau keletą, galima pasirinkti. O 
jei kurie iš saviškių „branginin
kai“, įspėti juos nesinaudoti be 
atodairos savų tautiečių vargo 
grašiu.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas Iš tolo
• 90° aliumlnlzuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

N ES 10.1 AM I TV A PA11ATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTIl. LAIKRODŽIAI

• Virtuviniai
• Žadintuvai

G E ELEKTIl. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmasterial
• Jv. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IšSI.MOKR.) I MAI 

PARDUODAMA — TAISOMA

atsirado daugiau streptomicino. 
Dažnais atvejais ambulatorijose 
jo duodama net nemokamai. La-'

ŠIANDIEN PROGA!G
i. JANUŠAIčIO ir J. MAŽEIKOS
Midvvest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St.,TeI. PR 8-9259 

★

Specialios kainos lapkričio mėn. 9, 10 ir II d.d.
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA 

10 metų Brendy .
MARTEL, prancūziškas konjakas 
BISQUIT,
HENNESY 3 STAUS 
KIJAFA VYNAS 
PORTUGALIŠKAS import. vynas 
VODKA, VISKEY IR DRY GIN 
VYNAS GALIONAIS

$3-79
$4..95
$4.85
$5.10
$1-64
95c
$2.98
$2-95

Ir daug kitų gėrimų NpeciaUomh kainomis
Gaunami lletuvt&kl Ir Mnitiyt&v sūriai, lni|M>rtuoll grybai, 

uogienė, lietuviška Jvnrl tluona Ir kiti ganilnląl kaip vietiniai, taip 
ir lm|M»rtuntl IA užsienių.

Piknikams Ir pairiems itarenglinams |>erkant dideliais kiekiais 
duodamu s|M’ctall uuoluUnt.

KRAI TI VE A’IRARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

Daina-
TCLCvision

tsales - Service)

Sav. Iiiž. A. SEM F:\AS 
3321 S. ..Halstcd — ULiffsi.le 4-501)5

ŽIŪRĖKITE — PASKUTINIS 
KVIETIMAS — SKUBĖKITE 

patys pasirinkite

OBUOLIŲ
Šiokiadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 4:30 p. p.
Nuo žemės $ 2 Q už bušelį

Nuo medžių $2 už buš.

Raudoni, prinokę obuoliai. Tikras 
bargena-. Krepšius galima čia 

gauti. Atsivežkite vaikus.

Kampas Route 22 & U.S. 12 
Lake Zurich, UI. 

MOSSLEY HILL ORCHARDS

PLATINKITE “DRAUGI”

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Kcglictti Travel Hiircau kviečia jus pasirinkti vienu kurį iš šių laiv.j 
ir pailsėti Europoje, sutinkant KalSdų šventes _ Naujuosius Metus.

PagarsSjęs tavo puikiu 
jrengimu ir greičiu laivas 

•’QI EEN MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 niEN.y. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzl padarys Ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. S. BERGENSEJORI) Išplaukta gruodžio 8 dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu jrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOUM, 
kuris yra gimęs Europoje ir Ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi 1* Įspūdinga,

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. LIIIERTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelonės vadovas Mr. Otto llalderlotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu ptauk<lami Jūs Jausitės esųs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2151 So. Oaklcy Avė., Chicagd 8, Dl. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rąžyti ir lietnviikat
......................... .............................. ■■ ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesiąs KUKMusf^
l5 TOLI IR ARTI

NAŪJI 0ZAC2/ T»OK»I*NAOJAUSI KPAUSTrfrtO (MHK/AI 
MMĮ Merų

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. T«l. V/Albmolc 5*9909

Pradėkit Taupyti Siuidrcn, Turėsit Rytoj!
faigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoji 

įstaigoje — BRIGHTOR SAVINGS JMD LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

BMGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
<071 Archer Avė., j valelius nuo Calilomia Ava.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui
OFISO VMANDOS:

Pirmad, aotrad., peakt&d lt 
•«AUd. • ♦*!. irto IIU «:>• p.p.

Tredlad • ryto Iki II **!.. 
*«tvirtad. • vnL Utį • nd. vnk.

Z
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PAJIESKOJIMAI
Peter Sikis (Petras Sikorskis), 

gyv. Chieagoje ir Viktoras Stankū
nas iš Gružų, jie patys ar jų likimą 
žinantieji prašomi rašyti Vincui Ka- 
liasui, 121 Westchester Avė., White 
Plains, New York.

Jieškomi Juozas ir Vincas Jasin- 
skai, gyv. Amerikoje ar Anglijoje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Antanas Ja- 
sinskas, Kraševskio g-vė Nr. 22, 
hutas 3, Kaunąs Lithuania.

Iš Lietuvos yra jieškomi šie asme
nys: 1) Vincas Alekna, muzikas — 
akordeonistas, gyvenęs Rrooklyn, X. 
Y., žmonos vardas Auna; 2) Joseph 
Sugaskie (Ciužau, kas), gyvenęs 
Xew Yorko apylinkėje; 3) John 
Oarlans (Oarliauskas), gyvenęs Xew 
York, Ridgewood, turi dvi seseris: 
Helen ir Amui. Visus šiuos asmenis 
arba žinančius jų likimą prašoma 
atsilieki šiuo adresu: Lietuva, Kel
mės rajonas, Lioliai, Norkevičius 
Algirdas, Romano.

J ieškomi Domininkas Ravetzky ir 
Ona Ravetzkaitė - Butkienė, Pranė 
Lapinskaitė - Sašienė. .įieško Eleo
nora Chainauskaitė — Ravickienė, 
Komjaunimo g-vė Nr. 63, Plungės 
gubernija, Lithuania.

.Tieškoma Gitą Levital-Neuherzig, 
amžiaus apie ■’>.» m., gimė Lietuvoje, 
Kybartuose. Prieš karą gyveno New 
Yorke. Rašyti šiuo adresu: Genrika
Tataurovienė, Kapsuko g-vė Nr. 89, 
Kybartai, Lithuania.

,1 ieškomas Juozas Karakauskas, 
s. Povilo, gyv. Cbieagoje. Taip pat 
j ieškau brolio Antano Karakausko, 
s. Juozo; ir dėdės Vinco Karakaus
ko, s. Povilo. Atsiliepti šiuo adresu: 
Aleksandra šlentnerienė, Pučkoriš- 
kės kaimas, Kelmės m., Lithuania..

•Tieškomi: Leonora Kilikevičienė, 
d. Mykolo; ir Vitkauskas, (vardas 
nežinomas), s. Mykolo, Kilikevičie
nės brolis. Atsiliepti šiuo adresu:
Petras Vitkauskas (s. Ezachelioj, 
Pergalės g-vė Nr. 56, Kelmės m., 
Lithuania.

J ieškomas Pranas Kybartas, s. 
Antano. Rašyti šiuo adresu: Stepa- 
nas Vidikauskas, Pergalės g-vė Nr. 
110, Kelmė, Lithuania.

.1 ieškau dviejų sūnų: Antano ir 
Juozo Krušų, s. Antano, anksčiau 
gyv. Chieagoje. Kilę iš Pagraman
čio parap., Lylavenų km. Jieško tė
vas: Antanas Kruša (s. Nikodimo), 
Centru liniam Clmzane, Ziminskam 
rajone, Irkucko abi., S.S.S.R.

.Tieškomai: 1) Pranas Budrys, 
gini apie 1924, iš Palangos emigra
vęs, rodos, į Australiją 1945 m., 2) 
Steponas Jašinskas, gi m. 1924 m„ 
iš Palangos, gyvenęs nuo 1944 m. 
Švedijoje1, vėliau persikėlęs j Aust
raliją. 3) Gediminas Natkevičius iš 
Palangos. 4) Stasys Darginavičius 
iš Palangos. Yra žinių iš Lietuvos, 
atsiliepti šiuo adresu: A. Venckus, 
1313 S. 50th Court, Cicero 50, III.

Jieško Lietuvoje gyveną giminės:
Jieškomi Jonas Čeriauka, s. Ma

to. Jieško jo sesuo Elena č'eriaukai- 
tė iš Kretingos.

Kuosienė prašo atsiliepti savo vy
rą Kuosą iš Kretingos. Gal būt gyv. 
Kanadoje.

J ieškomas Pranas Mačiulskas, iš 
Kretingos. Gal būt gyvena Kanado
je. Juos pačius ar žinančius jų ad
resus prašau pranešti: E. Lapins
kas, 3726 Fir St., East Chicago, In
diana.

Jieškomas Antanas Jasaitis, s. 
Kazio, gini. 1912 m. geg. 13 d. Tra
kiškių km., Marijampolšs apskr. 
Juozas Draugelis, 1927 m. baigė Ma 
rijampolės gimnaziją. Yra laiškų iš 
Lietuvos. Rašyti:. A. Petkelis, 93 
Arthur St., Brockton 18, Mass.

.Tieškomi sūnūs: Juozas ir Vladas 
Šlėviai, s. Benedikto Šlėvio, gyv. 
Xew Yorke. Lietuvoje gyveno Kė
dainių apskr., Baisiogalos vals., 
Skiemių km. Abu sūnūs gimę Ame
rikoje, Xew Jersey’jc ir turi Ameri
kos pilietybę. Į Liet. parsivežiau vie
ną 4 m., antrą 3 m. Turėdami 16— 
18 m. išvyko į Ameriką. Nuo 1948 
m. gyvenu Sibire, prašau ra
šyti šiuo adresu: Krasnojarskij 
Kraj, Partizanskij r., Poč. Mina, T. 
Šlevienė, d. Jokūbo.

.Tieškomi iš Priaulių, Jonavos 
vals., Kauno apskr. sekantieji asme
nys: 1) Smalinskas, s. Jurgio; 2) 
Ragelis, s. Dovydo. Abu emigravę į 
JAV prieš maždaug 30 m. Jieškomi 
arba žinantieji apie juos prašomi 
pranešti: S. Smalinskas, 5145 30th 
St., Detroit 10, Michigan.

Marija Bonetienė (Kaunaitė) pa
ieškoma iš Lietuvos,brolio Jono 
Kauno, pati ar jos žinantieji adresą 
atsiliepti šiuo adresu: Stanley Ole
ka, RR 2, Vanessa, Ont., Canada.

DYKAI — DOVANELES

VAIKUČIAMS 
Padėję $10.00 ar daugiau ant savo sąskaitos 
gaus Kalėdinę pančiaką pilną visokių žaislų.

TĖVELIAMS 
Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 

atviručių su kiekviena pradėta "1957 
Christmas Club" sąskaita.

Pas mus sąskaitos yra Federallniai apdraustos jūsų saugumui 
Iki $10,000.00 . . . Dabar yra mokamas aukščiausias 

dividendas Chieagoje.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIOH

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOwnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBA.USKAS, Vedėjas

J
D &M E SI O !

MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 
PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ

* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN 
* B R A U N * G R U N 01 G Radio High Fidelity

aparatų Chieagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.
Pamatykite šluos nuostoMns radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI . NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47ih St. (kamp. Wood St), LAt 3-7771

LINKSMIAU
x \

Neturėjo progos
— Petruk, ar galėtum paaiš

kinti kaip atsirado tie kalnai, 
kuriuos matai per langą?

— To negalėčiau pasakyti, 
nes mes persikėlėm į šią vietą 
tik prieš metus laiko.

Nėra ko stebėtis
t

Mokytojas: — Kad tu vai
keli žinotumei bent šimtąją da
lį to, ką aš žinau!

Mokinys: — Jei aš. pone mo
kytojau, trisdešimt metų bū
čiau išbuvęs toje pačioje kla
sėje. tai gal ir aš daugiau iš
mokčiau.

♦

Gerai suprato
— Į raštinę ateina du vyrukai 

jieškoti darbo. Abudu atrodo 
apšepę. Viršininkas, pažvelgęs 
į juos, rūsčiai pastebi:

— Jokių kalbų nevesiu su ju
mis, kol nepakeisite savo marš
kinių.

Vyrukai išeina gana nustebę.
— Aš nesuprantu,. Petrai, 

koks jam bus smagumas, jeigu 
aš apsivilksiu tavo marškiniais, 
o tu mano?

Tik troškina
— Žinai, apie daktarus, kurie 

po operacijų užmiršta savo į- 
rankius ir juos užsiuva ligoniuo
se, pripasakota daug, bet gra
žiausiai pasitaikė man, — pasa
koja vienas. — Kai prieš daug 
metų man operavo vidurius, pa
liko juose šluostomą kempinę.

— Tai turbūt skauda, pasitei
ravo nustebęs.

— Ne! Tik turiu dažnai nu
gerti. Kempinei pradžiūvus, 
ima troškulys.

Cirko blusų kalba
Dvi cirko blusos, išmokytos 

išdarinėti visokius triukus, kal

basi tarp savęs;
— Žinai, vos tik truputį pra

sigyvensime, išeisime į pensiją 
ir gyvensime be jokių rūpesčių.

— Kur gyvensime, — pasi
teiravo antroji.

— Ot, durnelė! Įsigysime 
nuosavą kudlotą šunį.

Geras gydytojas
— Sakyk, daktare, kas gydo 

jūsų ligonis, kai jūs atostogau
jate?

— O. mano pacientai geri 
žmonės — kai aš negydau, jie 
ir neserga.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGAUSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose.' Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare. 
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So, Western Avė.
Telef. PRospeet 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

S E L F 
S ERVICE

$

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
(nikraiiAtytl

M A RQ V ETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4. centr. ftild., garažas. 
Mūr. bung. 6 kb. ir 1 kamb pa

stogėje, centr. Slld., garažas, $16,500. 
Med. 5 kam b. su ledų parduotu

ve, $16,500.
Mūr. 2 po 6. centr. šild., garažas. 
Milr. bung. 6 kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. Ir gėlu, krau

tuvė, erdvi Ir modern. patalpa, pui
kūs Įreng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mieg.
Nauj. mūr. 2 po 5, platus sklypas.

BRIGHTON PARKE:
Med. 4 Ir 3 kamb., $50 pajamų,

$12,000.
Med. 5 kamb. Ir 3 kamb. skiepe, 

$1 1,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. Slld., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, $15,200.
Mūr. 4 butai ir taverna su visais

freng.
Mūr. su taverna ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4. $16,500.
Med. 2 butai G ir 4 kb. $12,000. '

ŠIMAIČIAI
Realty. Bulldera. Insuranca 

2737 West 48 St. 
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS,

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

FURNITURE FINISHER
Sturi immediatly. Union aivres. 

Steady employment.
See Mr. Netvnian.

L. FISH FURNITURE CO. 
2225 W. Pershing Rd.

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

EXTRA SPECIAE. 2-jų butu mū
rinis namas — 5 ir 4 kamb. ir 2 
kamb. rūsy. Karštu vand. alyva ap
šild. Spintos virtuvėje. Modern. 
plumbingas. 32 pėdų sklypas. Tuo
jau galima užimti. Nori skubiai par
duoti. $16,500. Apylinkėje 23rd ir 
Keeler. SVOBODA, 3739 \V. 26tli St. 
ljAwndale 1-7038.

F A C T O R Y 
HELP

DflY AND EVENING 
SHIFTS 

flpply:

Hinde and Dauch
3301 W. 47th Place

I

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-ENSUKANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubiic 7-6232

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūplnimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Kstate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

PROGOS — OPPORTUNITIES

LIET. APDRAUDŲ AGENITRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty 
b«e patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu? 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
____ WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENO1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome nanjus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnnbe 6-27SS nno O vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

GRINDERS
Crankshaft grinders. Bvperienee 

prefeiTed. Top wftges. Steady em
ployment.

General Automotive Machinists 
348 W. 55th St. BOulevard 8-4246

HELP WANTED — MOTERYS

FILE CLERK
Permanent. 5 day week. Paid vaca- 
tion. Hospitalization and retirement 
program. Able to speak and read 
English. Opportunity to advance to 
other positions.

NATIONAL St PPl.V SERVICE 
DI VISION

231 S. Grcen St. 3r<l floor

ISNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg. kamb. vyrui. Su 
valgiu ar be valgio. 4320 S. Fairfiehl 
Avė., 1-as augštas.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

Lapkričio - November 8, 9 ir 10 dienoms

e?

■

■'

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
HENNESSY, 3 STAR COGNAC Flfth $5.09

MARTELL or COURVOISIER
THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4.89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE . Hfth $1-69
LANG’S.8 years Old IMPORTED

SCOTCH WHISKEY Fifth $4.59
RELSKA 80 Proof VODKA Fifth $3-19
MARIE BRIZARD Imported French

Blackberry or Apry IJqueur. Fifth $4.98
IMPORTED CANADIAN WHISKEY

11 111 ■' 'L1.... '■

Fifth

==3E^

$3-98

BALYS RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV iy radio lempos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
• Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvlrt 9—9, sekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospeet 8-5374
Chicago 29, Illinois Rav. B. & J. Brazdžionis
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AV1L, CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiiiimiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiii

Parduodama valykla sn rūbų pa
taisymų skyriumi. 2 kamb. už krau
tuvės. South-West miesto dalyje.

Tel. VIrginia 7-2649

Parduodama BROKERIŲ KRAU
TUVĖ. Pilna prekių. Visi įrengimai. 
Garu apšildoma. Pilna kaina $3,600. 
žema nuoma. 4119 S, Francisco Avė.

DĖMESIO 1

xxxxxxxxx><xxxxx>ooo<xxx>ooo

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge ’, 2334 South
Jakley Avė., Chicago 8. HL 
ooooooooooooooooo<xxx>ooo<x

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kurią paruošė 

Kun. P. Kirvelaitis 

Kaina: 31.50 ir $2.50
UCaakymoa adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gžteu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLymplc 6-0775 nno 8 vai 

ryto ibi 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro:

OLymplc 2-6752

Išnuom. 3Į/2 kamb. butas. Karš
tu vand. apšild. Tile vonia. Spin
tos virtuvėje. Naujai dekoruotas. 
Suaugusiems. Kreiptis krautuvėje 
11:30 iki 12:30, arba šeštad. 9 iki 
10 vai. ryto. 3819 S. Halsted St.

Išnuom. butas suaugusiems, 3 
kamb., gazu apšild., šiltas vand. vo
nia ir porčius. 2329 S. Hoyne Avė. 
FRontier 6-2258.

AUTOMOBLLEH — TKUCRB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

3 metų senumo, mūrinis, šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marųuette Parke. Viršuje galima 
Įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. Plieno konstrukcija. Aut. gazo 
šilima. A. IJnas.

Biznieriai, paskubėkit! Mėsos ir 
maisto produktų krautuvė Marųuette 
Parke, žymi savo vardu ir gera apy
varta. Skubiai parduodama už $7,000 
J. Šaulys.

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 7 i ir California. 
$21.500. Tuojau teiraukitės! Volodke- 
vičius.

Modemiškas 5 kamb. mūr. namas 
Marųuette Parke, Antram augšte pa
ruoštas įrengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis.

Geriausioje vietoje Brighton Par
ke 2 butų mūr. namas su gretimu 
30 pėdų sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

Skubiam pardavimui: 2 butų med. 
namas Brighton Pk. Šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morglčių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknis.

Štai bar genas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namą kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

VIKTORO KOŽICOS 
Uetuvlika gazolino atotla ir auto 

talaymaa
Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
575D S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PARDAVIMUI

Pardavimui stiprus “cabinet” sti 
liaus anglinis pečius. Nebrangiai 
šaukite VIrginia 7-6640 tarp 7 i 
7:30 vai. vakare.

Pardavimui gražūs Cocker Spa- 
niel šuniukai. 5819 S. Washtenaw 
Avė. HEmlock 4-4245.

BUILDING & REMODEUNO

VIKTORAS SIMAITIS
General Contraetor

Stato rezidencinius Ir komerolnlua 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. RI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI
Realty - Bulldera - Inanranoe 

2737 Weat 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesi 7lst Street

BTULDING CONTRACTOBfl 
Stato naujus namus, atremontuo- 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllimilllllllimilliiuillllllliiuilllllliir

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savlngs and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

I1 Sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti! 
I LIETUVIU STATYBOS H 

= RENDROVB =

Į MORAS Į

IRuIldcrs, Gen. Oontrnctors S
_ Atlieka planavimo ir ataty- S 
S boa darbus gydytojų ofisų, gy- s 
— venamųjų ir viešųjų pastatų. S

S“ Namų Įkainavimas ir (vairūs S
patarimai nemokamai. xS Kreiptis šiuo adresu: x

įlONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus “
= TeL PRosnect 8-2013 =
= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
- Chicago 29. IMnots = 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

Skelbtis ••DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vialema.

Remkite dien. Draugą!



Penktadienis, lapkričio 9, 1956
«-■■■■ —t ", , .

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, CLUNOIS

Cleveland, Ohio
GRAŽUS PAVYZDYS

A. L. R. K. Moterų Sąjungos
36 kuopa Clevelande naujosios1 nu°ta dar kas nors daugiau. Už-

vyrai, sustoję ant estradėlės, be linų kūrinių. Ingrida Stasaitė tams akompanavo muz. J. Gai- 
veik galvomis lubas siekė, bet 
sudainavo puikiai, ir klausytojai 
labai pageidavo, kad būtų padai

TRUMPAI

parapijos salėje š. m. spalio 28 
d. turėjo iškilmingą metinę va 
karienę.

baigos žodyje kuopos pirm. O. 
Jokūbaitienė, po nuoširdžios pa
dėkos dalyviams ir talkinin
kams, išreiškė norą, nežiūrint

padeklamavo J. Aisčio “Maldą”. 
E. Alšėnienės parengtą monta
žą Kristui Karaliui atliko jau
nučiai ir moksleiviai ateitinin
kai.

Minėjimo metu pranešinėję 
Aid. Balčiūnaitė. Šiemetinis mi
nėjimas buvo gausus publika i

Kuopa nėra gaus:, dabartiniu amžiaus nei partinių ar politi-. turiningas programa, 
metu apie 50 narių teturinti, nįų pažiūrų skirtumo, kaip ga-
daugumoje senosios kartos atei
vių. bet pasižymi dideliu veiklu
mu. Kiekvienais metais suren
giama keletas pramogų, kurių 
gautuoju pelnu buvo labai daug 
prisidėta, kad- vieton senos, var
gingai atrodančios medinės baž 
nytėlės trumpu laiku išaugo 
graži mūrinė lietuvių bažnyčia, 
tikra puošmena visam meistui. 
Pastaraisiais metais; kuopai va
dovaujant energingai ir organi
zaciniame darbe gerai patyru
siai pirmininkei O. Jokūbaitie- 
nei, veikla ypatingai pagyvėję. 
Dabartinis svarbiausias kuopos 
rūpestis, kad galimai greičiau 
būtų pastatyti namai lietuviš
kai mokyklai ir salei. Taigi ir 
šių metų metinės vakarienės 
svarbiausias tikslas buvo ko 
daugiau surinkti pinigų mokyk
los statymo fondui. Vakarienė 
davė gryno pelno daugiau 500 
dolerių. Bendrai šiemet iš pa
rengimų surinkta statymo fon
dui jau apie 1,000 dol. Žinant, 
kokią nepaprastai didelę reikš-

lint greičiau įsteigti lituanistinę 
mokyklą naujosios parapijos ri
bose gyvenančioms šeimoms. Iš
reiškė norą ko daugiau jaunimo 
įtraukti į lietuvišką veiklą ir 
naujų ateivių, moterų įsijungti į 
Moterų Sąjungos prasmingą dar

TRUMPAI

delis. Akt. Vit. Žukauskas savo 
gyvu sąmojunry įnešė linksmu
mo. Plačiau bus muzikinėje re
cenzijoje.

IŠSIKELIA J. ANDRIUS
Nuo pat atvykimo į šį karštą 

gyvenęs Bostone ir plačiai reiš
kęsis visuomeniniame gyvenime, 
parengęs naują Lietuvos žemė
lapį pulk. J. Andrius, dabartinis

— Pianisto A. Kuprevičiaus ateitininkų sendraugių pirminin-
piano rečitalis Cleveland Music 
School Settlement įvyko spalio 
29 d. Gausi publika pianistą — 
virtuozą priėmė nepaprastai šil
tai. Clevelando didieji dienraš-

bą. Tikrai buvo pasigėrėtinas čial įsidėjo plačius muzikos kri- 
momentas. kada svečiams pasi- tiku vertinimus, iškeldami pia- 
rodyti iškviestų vakarienės ren- nisto telentą ir .pasiruošimą, 
gėjeų eilėn sustojo senosios atei- ’ — Vengrų protesto demonst-
vijos atstovės greta su naujo-1 racijoje, įvykusijoe praėjusį sek 
siomis ir jau šiame krašte moksjmadienį miesto centre, dalyvavo 
lą einančiomis jaunuolėmis. Nuo, ir lietuviai su -vėliavomis. Prie 
stabiai gražus trių kartų bend-' žuvusiems pagerbti paminklo 
radarbiavimas. Vakarienė pali- buvo padėtas vainikas. Iš ten 
ko tikrai puikų įspūdį. Tenka minia nuėjo į katedrą, kur įvy-
palinkėti, kad ir toliau būtų dir
bama mūsų tautos ir tėvynės 
gerovei. Svečias

PAGERBTAS KRISTUS 

KARALIUS

Spalio 28 d., sekmadienį, Šv. 
Jurgio bažnyčia atrodė visai ki
taip, negu kiekvieną paprastą 
sekmadienį. Organizuoti skau-

mę turėjo ir turi Amerikoje mū- • tai, ateitininkai ir vyčiai su vė
sų tautos gyvybiniam išsilaiky- liavomis užpildė didelę bažny

čios dalį. Dauguma šių organi
zacijų narių priėmė šv. Komuni
ją. Pamokslą pasakė kun. A. 
Goldikovskis.

Tuoj po pamaldų tikintieji su
sirinko į lietuvių salę išklausyti 
šiai didžiai šventei skirtos spe
cialios programos. Gražiu žo
džiu minėjimą pradėjęs Federa
cijos skyriaus pirm. P. Kliorys

buotojui, .sueina 50 metų kitų programą lapkričio 4 d. Vėlinių
i metų vasario mėn.

— Studentų ateitininkų pasi
linksminimas, kuris buVo numa-

T, j-- u* nr t tytas surengti lapkričio 10 d.,Pi Kuod-uų bute, 95 Jason Str.,1 & e
Arlington, Mass.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas kviečiamas sekma-; 
dicnį. lapkričio 11 d., 4 vai.

nukeltas i vėlesni laiką.

minėjimo proga.
— J. Romanas per A. Kneižio

radiją prieš kiek laiko pasakė 
kalbą, kviesdamas remti litu
anistinę mokyklą.

kas, išsikelia su žmona gyventi 
į Los Angeles, Calif. Išvyksta 
lapkričio pabaigoje.

— Aldona Brazdžionienė at
vyko į Bostoną iš Los' Angeles 
ir čia kurį laiką pasiliks. Braz- 
džioniai tebeturi namą So. Bos
tone ir jų vyresnysis sūnus Al
gis baigia čia studijas.

— Antanui Gustaičiui, rašy
tojui ir lietuviškojo teatro dar-

— St. Santvaras skaitė savo 
poezijos per “Laisvės Varpo” Pirkit Apsaugos Bonus!

Mirus mūsų mielam sponsoriui - globėjui,
A. f A.

INŽ. S. L. FABIJONUI, 
našlę ir vaikus giliai užjaučia ir kartu gedi

Vacys Mitkus - Mitkevičius su šeima
OETROIT, MICH.

Mūsų brangiam sponsoriui,
A. f A.

PRANUI RAZVADAUSKUI, 
mirus, jo žmonai Genei ir dukrelėms Nor
mai ir Glorijai reiškiame gilią užuojautą.

Regina, Vladas, Živile, Jurgis, Daiva, 
Rima ir Daina Ramanauskai

ko pamaldos už žūstančius h 
kovojančius Vengrijos didvy
rius. Dėl demonstracijų nebu
vo pabaigti Alto ir Ateities Klu- *■ 
bo susirinkimai.

— J. Kapočius, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas, lankėsi Cle 
velande ir turėjo pasitarimus 
su JAV LB Centro Valdybos 
pirm. St. Barzduku. Su savu 
enciklopedijos atstovu Clevelan
de kalbėjosi L. E. platinimo rei
kalu. Leidėjas pranešė, kad dar 
galima gauti kelioliką pilnų L.
E. tomų. Prašoma kreiptis tel. 
KE-1-5264 arba sekmadieniais 
Spaudos kioske. S. G.

So. Boston, Mass.
“LAISVES VARPO” 

KONCERTAS

eim

r

mui lietuviška bažnyčia ir mo
kykla, galima be didelių aiškini
mų suprasti šios lietuvių kata
likių moterų kuopos pastangas 
ir jų darbo vertę.

Skurdžiai atrodanti dabartinė 
parapijos salė (buvusi bažny
čia) buvo taip švariai paruošta 
ir papuošta, valgiai taip skaniai
pagaminti ir gražiai patiekti, .pakvietė dr. Adolfą Damušį, ku 
jog tikrai kėlė pasigėrėjimą , ris giliame žodyje Katali.
kiekvienam atsilankiusiam. Su- kų Akcijos aktualumą mūsų die- 
sirinko apie 250 svečių. Prie nose
svečių pavaišinimo talkino Ne- į Meninėje minėjimo pregramo- 
ringos tunto skautės, kurios lai- je sol j Matulionis atliko “Iš 
mėjo ir vakarienės baletų plati- jtavo rankų Dieve-. _ pr Amb. 
nimo pirmąją premiją. Naujas razo įr Antrąjį Kristaus žodį iš 
dalykas, jog_ svečių nevargino il- Duboig <.Septyni Kristaus žo- 
gos. nuobodžios kalbos, kas taip į džiai”.'Akompanavo Pr. Ambra- 
įprasta mūsų vaišėse. Prasmių-izas Jūratč GaiiiuSytė Saulius
gų minčių pateikė savo trumpo, Alkaitis ir Audronė Alkaitytė' likęs savo programą ir pabaigai
je kalboje ALRKF buv. pirm. Į pįanįu-ir smuiku atliko pašau- duetą su A Stempužiene. Solis- 
prof. Adolfas Darnusis, pabrėž-; 
damas dviejų mūsų tremties gy j 
venimo svarbiausių atramų — I 
katalikybės ir lietuvybės — pil-įJ 

nesnio supratimo reikalingumą, 
kurį šios kuopos moterys kaip, 
tik konkrečiai ir vykdo. Trum-' 
pą, nuoširdų žodį tarė parapijos 
klebonas ir kuopos dvasios va

das kun. J. Angelaitis, iškelda-j 
mas kuopos labai svarų įnašą į 
parapjios gyvenime. Svečius la-1 
bai pradžiugino “Ąžuolų” okte-j 
tas, vaidovaujamas Juliaus Ka-, 
zėno. Nor3 nepatogioje salėje |

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A t A JONAS JUNEVIČIUS
Tragiškai mirė 1955 met. lapkričio mėn. 2 d.
Už jo sielą bus laikomos šv. Mišios š. m. lapkričio mėn 

10 d. 7:30 vai. ryto Šv. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiu mūsų gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į parpaldas ir kartu su .mumis pasimelsti už jo 
sielą. Nuliūdusi žmona ir dukrelės

Š. m. lapkr. 12 d. sueina 2 m. kaip mirė mano my
limas vyras

A. -J- A.
JONAS VIŠNIAUSKAS

Jojo neužmirštamai atminčiai, gedulingos pamal
dos už jo vėlę bus atlaikytos š. m. lapkr. 12 d. 7:30 
valandą Švč. Panelės Marijos Gimimo par. bažnyčioj.

Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose. Liūdinti ŽMONA

A. A.
SOFIJA BLADIKAS 

(Petrikauskaitė)
Gyveno 3522 S. Emeruld Avė.

Mirė lapkr. 6 d.. 1956. I vai. 
popiet. Gimė Lietuvoje. Kdo iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa- 
rap., Krutilių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė. Joscphina Dondllnger, 
žentas Robert, 2 sūnūs: Ed- 
ward Ir ('baries, marti \Vun1- 
ta. 7 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicago* Lietuvių 
J irnugijal.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ll- 
tuaniea Avė.

laildotuvės įvyks šešt., lapkr. 
10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to Ims atlydėta J Hv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kū
pi nesu

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir patintamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: lhijUtė, sūnūs, mar
ti, žentas ir anūkai.

laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

GUŽAUSKŲ
BEVERLT HILI.S OftLINYClA 
Oeriaunloa gėlės dėl vestuvių, banke 
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

S44S KARI) (vTRKBT
Tel. PRoapect ft-OHSS ir PR A-OMS4

Kaip ir reikėjo laukti, lapkri
čio 4 d. “Laisvės Varpo” kon 
certas sutraukė daug žmonių į 
So. Boston High School salę ir 
praėjo tikrai šventiškoje nuotai 
koje. Solistė Aldona Stempu- 
žienė buvo kviečiama kartoti po 
kiekvieno pasirodymo ir paliko 
bostoniškiams labai gražų įspū
dį. Solistas St. Liepas buvo pui
kus solistės partneris, gražiai at

_________w
A. A.

JONAS BUTKUS
GYVENO 6519 S. CALIFORNIA AVĖ. TEL GE. 6-8606
•Mirė lapkr. 7 d., 1956, 5- vai. vak., sulaukęs pusės amžiaus, 

tiime Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Viduklės parap., šešto- 

kinių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Paulikonytė), po

dukra Aldona, žentas Mindaugas Klygas, posūnis Konradas, marti 
Albina, sesuo Pranciška Žibiem" su šeima, 2 seseis sūnūs; Petrus 
Žibus su šeima; Bronislovas Žibąs su šeima, seseis duktė Monika 

Petraitienė su šeima, gyv. Gali foru i joje, 3 pusseserės: Ona Bu- 

gariene, Monika Kateivienė ir Veronika, 2 švogerkos: Teklė Al- 

donis ir Agota Mineltro su šeimom, švogeris Povilas Bmlrikas, 
gyv. Kanadoje, kiti giminės, draugni ir pažįstami.

Priklausė Liet. Darb. Susivienijimo Klubui.
Kūnas pnšarvofas laiekatvicz koplyčioje, 2424 W. 69tb St.
Laidotuves įvyks šešt., lapkt. 10 <L, iš koplyčios 8:30 vai. lyto 

bus atlydėtas į šveuč. Panelės Gųninio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos nž velionies sielų. Po pamaldų 

bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ii- |sižįstamus 

dalyvauti šiose1 laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukra, posūnis, marti ir žentai.
Laidotuvių direkt. Steponas Diekatviez. Tel. RKpublie 7-1213.

ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11050 So. Michigan Blvd. CO 4-9042

I »
t

Joseph Lonergan, Prop.
Serving a eomplete menu 24 brs. daily 

WE NEVER CLOSE

Aukštą

F€R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

KENDKOVČ

4038 Archer Avenee Tol. LA3-671* 

AUGUST SALDUKAS Pivtltten
J.

MOTIEJUS STARAS
Gyveno 4002 S. Roekirell St.

Mirė lapkr. 6 ei., 1956, 5:30 vai. vak., sulaukęs pusės aiuž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Krakių parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mikalina (Kasevieiūtė),

2 dukterys: Alma, žentas \Valter Tciudinger, anūkai AValtcr, dr., . 
ir I Jonaiti; Adelė, žentas Jolm Gubistas. sūnus Ethvard, marti 
Madonna, anūkes: Yvonne, Sliaron ir Georyette, brolienė Kazi
miera Staras ieh su šeima, pusbrolis Aleksandras Kvedaras su 
šeima, švotrerka bna Ktrtievičius su Šeima; 2 švogeriai: Vladas 

ir Antanas Kąseviėial su šeimom, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko 3 seserys ir kiti giminės.

Priklausė Glgeagos Liet. Drailg. ir Krakiškių Klubui.

Kūn'ns pašuiMJtas koplyčioje, 4256 S. Moz.nrt St.
Laidotuvės įvyks lapkr. 10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto būt 

atlydėtas į HycniJ’aiieiės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny

čių, kurioje įvyks- gedulingos pamaldos už velionius sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j. Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti. šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-E’vans. Tel. BKpublic 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR, NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West, lllth Street

V}<mAR bloka« nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste t

Telef — CEdarcrcst 3-6335

<■ ■'

NARIAI LILTUVIV TAI P. iii SKOLINIMO
3-viŲ LYGOS. KURIOR1

Kiekvieno Santaupos AMroustnj Iki $10,990.00
I SS

Paskolos Duodamos Nam^ įgijimu)
____ Lengvomis Sąlygomis

ciŪČlMr SAvii^&LPANTsSNT 

6234 S Westem Avė. Chicago 38, III.

CRANE SAVINGS 4 LDAK ASSN.
2555 W 47th St. z Chicago 32, UI.

•UIS7R1CT SAVINOS * LOAN ASSM,

3430 So. Halsted Street " Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS fi LOAN ASSH.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINSS l- tOAK ASSH.
1800 S. Si. Cbicago 8, Iii.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 S*. WwUn Ava. Atr Oondltloned k«fi]r4kt 
14600 — 1-8601 AatomobUiamc VImb< k«rt« <yv«na kttOM miMt* «alyp»t fOMfeM 

koplyčių arčia* JOaų aamų.

ANl’HONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6612 S3. W£STERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109 r

JOHN F. EliDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330 34 South California Avenua
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AJeJBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

BEKABTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAHEOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam* turime koplyčia*
an*a dieną ir nak visose Cnicagoa ir

, ti. Reikale Saukit* Roseiando dalyse Ir

mu*- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET Tel. SEeley S-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, m. TeL OLyinpic 2-5245 i

POVILAS I. RIDIKAS
SS94 S. HAI-STED STREET TeL YArdn 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tol. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. Tel. OLympie 2-1003,

ZIGiMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET V Arda 7-0731,

STEPONAS 0. LACKAWICZ
24S4 H. «9th STREET BEp«Hir 7-1 III |

3314 W. 3£a4 l’LACE ‘Vlrgtate 24MT22i

0
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X Povilas Jusis iš Kenosha, 

Wisc., Tėvų Marijonų Statybos 
Fondui paaukojo $100, Tėvai 
Marijonai ir Statybos Fondo ko 
mitetas nuoširdžiai dėkoja.

X Alto pirm. L. Simutis ir
kiti Vykdomojo Komiteto na
riai šį vakarų kalbės Lietuvių 
Auditorijoj, 3131 S. Halsted, 
kur susirinks Chieagos lietu
viai pareikšti užuojautą Sovie
tų Rusijos kariuomenės žudo
miems dėl laisvės kovojantiems 
Vengrijos žmonėms ir tuo pa
čiu kartu pasitarti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalais. Kalbės 
ir Lietuvos konsulas dr. Dauž-

i X Kun. A. .M. Linkus, kun.

S. Adominas, B. Kazlauskas, 
V. Luckus sudaro seimo ren
gimo komisiją. Labdarių Są
jungos 37 seimas įvyks Lab- 

i darių senelių prieglaudoje lap> 
kričio 11 d. Seimas pradeda- 

! mas šv. mišiomis 10:30 vai. 
rytą. Po mišių bus bendri pie
tūs delegatams ir svečiams. 
Posėdžių pradžia 2 vai. p. p. 
Labdarių sąjungos skyrių bei

CHICAGOS ŽINIOS
Moters jausmingumo 

išnaudojimas
Kard. Stritch pasakė kalbą 

JAV Katalikių Moterų tarybos 
suvažiavime International Am- 
phitheatre patalpose, kur buvo 
susirinkusių 12,000 dalyvių. 
Kardinolas pabrėžė, kad mo
ters jausmingumo išnaudoji

organizacijų atstovai ir _ pavie-’ mag gresia Amerikos kuitūrai
niai asmenys 
vauti.

kviečiami daly-

Į seimą vyks autobusas nuo 
Nek. Prasidėjimo Panelės Šv.

į “Ko net pagonys nebūtų tole- 
1 ravę, tai gina kaikurie taria
mieji intelektualai, kurie ne
įstengia išvesti ribos tarp lais- 

parap. Brighton Park 8:30 vai. į vės ir palaidumo” — kalbėjo
Vėliau autobusas sustos prie! kardinolas.

šv. parap.j Dėlto kardinolas skatino mo- 
Kąs norėtų j teris jieškoti sau įkvėpimo iš 

vykti su autobusu, malonkkitel Nazareto Mergelės, kuri dėvi 
iš anksto užsisakyti vietas, pa- šventumo apsiaustą. Chieagos 
skambinkite Anna J a s p e r katalikių mergaičių

Gimimo Panelės 
Marąuette Park.

kolegijos
scenoje pavaizdavo moterį am
žių bėgyje, ir tuo buvo pradė
tas keturių dienų suvažiavimas. 

Choras. Šio vakaro (7 vai.) galime, dalyvaukime seime, nes Kardinolas savo kalboj pabrė- 
masinį mitingą organizuoja labdarybei reikia visų mūsų žė, kad katalikės moters užda- 
Chicagos Lietuvių Taryba, Dan paramos. Jei kas negalėtų da-I vinys yra parodyti dievišką

Yards 7-5478, arba pas M. Na
vickienę ir S Cibulskį GR 6-

vardis. Dainuos Chieagos Vyrų 5039. Važiuokime visi kaip kas 
Šio vakaro (7 vai.) galime, dalyvaukime seime, nes

Kuraičio vadovaujama. lyvauti ir norėtų prisidėti prie I moters idealą namuose, visuo-
šio kilnaus darbo, malonėkite menėje ir visur. Kad tai įvyktų,
savo auką pasiųsti kun. S 
Adominui Holy Family Vilią, 
123 St., Orland Park, arba kun. 
A. Linkui, 4557 So. Wood St.

X Prof. Adomas ir Marija
Varnai, medžiams numetus la-

X Vysk. V. Brizgys. kun. J.
Borevičiaus, S. J., asistuoja
mas, vadovaus šventajai Va
landai, kuri bus šeštadienį, lap
kričio 10 d., 7 vai. vakare, Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioj, vi- 
durmiestyje, Madison si. Šven
tąją Valandą organizuoja visa pus ir šalčiams artėjant, žada 
eilė tautinių grupių, kad pasi- grįžti į savo senąjį lizdą Chi- 
mel-stų už kovojančius dėl lais- cagoje. Beverly Shores jie iš
ves Vengrijos ir kitų tautų už gyveno! 5 mėnesius ir matė blo- 
geležinas uždangos žmones. gų ir gerų dienų. Ten gyvenda

mas profesorius labai sustipri-X Lietuvės siuvėjos ir siu- no sveikatą ir nutapė visą se-vėjai Knppenheimer siuvyklos rfją hH|
Chieagos Augštesnės Lituanis- gų Beverly Shores apylinkių.
tikos mokyklos inventoriui isi-Į Jiems |abaj ma,onu B,.
gyti suaukojo 117 dol. Po 10 wr, shorM nes
dol. aukojo Ona Barauskienė, ininkaj Antanas ,r veronika
Ona Šimaitienė ir A. Rūgytė. BraSiškiai (Brashy) ne tik ge.

1 moterys ne tik privalo žinoti 
dieviškąjį šeimos planą, bet ir 
suprasti moderniuosius pavo
jus, gresiančius iš divorsų, iš 
gimimų ribojimo propagandos, 
iš susidarančių progų nuodė
mei, iš teisingumo praradimo 
šeimos piniginiuose reikaluose.

Moterų suvažiavimas pasiun
tė telegramą JAV atstovui 
Jungt. Tautose, prašant kad 
panaudotų visą įtaką padedant 
Vengrijai nusikratyti svetimos 
tironijos.

Kodėl įvyko baisioji 
nelaimė?

Kumskis laimėjo 966,145 
balsus

Lietuvis A. Kumskis, nors ir 
nebuvo išrinktas į sanitarinio 
distrikto patikėtinius, tačiau 
gavo 966,145 balsus. Iš išrink
tųjų mažiausiai balsų yra ga
vęs Henneberger -— l 026,983.

Iš kur respublikonų 
sustiprėjimas?

Illinois valstybėje Eisenho- 
weris laimėjo 800,000 balsų 
daugumą. Chieagos amerikie
čių laikraščiai aiškindami šio ,
laimėjimo priežastis, sako, jog' ČikagieČiai Egipte 
čia turėjo įtakos Artimųjų Ry-1 „
tų krizė; žmonės tokiomis ap- Į... &U T. ee£rama iš dviejų 
linkybėmis parodė daugiau pa- ?. aSlecių mokslininkų Egipte, 
sitikėjimo patyrusiu Eisenho-1 .10 . Pranesa> a^ jie patys ir 
weriu. Antra, turėjo reikšmės S^m°8 ^ra sve*k* ir pavojų 
ir daugelio negrų pasisakymasĮ les 1.’ to^au tęsia jero- 
už Eisenhowerį, nors eilė neg- f1 5 ynneJ*mųs didžių šven- 
rų seniūnijų Chicagoje (wardai , =nuv^siuose lytiniame
2, 3, 20, 24) vistiekdavė dau-lNll° krante’ Luxore- toli

kautynių lauko.
nuo

gumą balsų demokratams. Dar ! Mokslininkai
kiti yra tos nuomonės, kad Ste-!^a ~___ ^agos universiteto ir
vensonas pagadino sau karjerą
pasisakydamas prieš atominės

Ijų pavardės — George R. 
Hughes ir Charles F. Nims.

Po 5 dol. aukojo Sofija Rib- 
skienė, Mečys Paliūnas, Mari
ja Balzarienė Ona Kirvaitienė, 
Janina Žitkevičienė, Juzė Ku- 
raitytė, Veronika Kriščiūnienė. 
Po 3 dol. aukojo Liuda Klau- 
sienė, V. Kasperskienė. Po 2 
dol. aukojo O. Orentienė, F. 
Zander, Ona Šilas, S. Pranin-

rai aprūpindavo, bet taip pat 
domėdavosi profesoriaus kūry
ba, stengdamiesi jam sudaryti 
kuo palankiausias sąlygas dirb
ti, kurti.

bombos bandymus tuo metu | 
kai visi jaučia pavojų iš Rusi
jos ir ja nepasitiki. Pagaliau 
galėjo turėti reikšmės ir Ste- 
vensono šeiiųos pairimas (per- 
siskyręs su žmona).

Jauni prekybininkai ir 
religija

Pietinės Chieagos Jaunų 
Prekybininkų rūmai pradėjo 
vykdyti programą, kuria sie
kiama pabrėžti religijos svar
bą kasdieniniame gyvenime. 
Norima pasiekti didesnio baž
nyčių lankymo ir paramos 
joms. I

Chieagos meras Daley lap
kričio mėnesį paskelbė “Mėnuo 
sustiprinti religijos įtaką gy
venime”. Skatina visus jungtis 
į tą programą.

Vienas iš šio sąjūdžio vadų 
— J. Clinkscales — pabrėžė, 
kad jeigu šęjma drauge mel
džiasi, drauge lanko bažnyčią, 
tai jie ruošia savo ateties gyve
nimo laimę. Šeima, kurios na
riai šalia kits kito sekmadie
niais eina į bažnyčią, ir šiokia
dieniais šalia kits kito eina ta-

Foto paroda
Iš atsilieptų 1,400 įdomių 

nuotraukų yra išrinktos ge
riausios ir išstatytos Mokslo ir 
Pramonės muzėjuje. Ta foto 
paroda tęsis iki gruodžio 2 d.

X Lietuvių Studentų sąjun

gos suvažiavimui yra numato
mos trys paskaitos: Lietuvių

skienė, O. Martinkienė, Marija sąjunga JAV 5 me-
Sirutvtė, Kazė Sumskytė. Kiti ‘i Pe^pektyvoje. bus skaitoma

. . 1 t , kol. Sauliaus Šimohuno. Skyriųaukojo po 1 dol. . . . . . .rveikla ir jaunųjų studentų įtrau
X Naujasis National Soeeer kimas į tą veiklą — Jono Šoliū- 

lygos II div. pietų grupės meis- no. Studentas lietuvių politiriė- 
teris — Chieagos Liet. Futbo- je veikloje — Antanas Laucius.
10 Klubas šį sekmadienį, lapk. x yiadas šoiįūnas, buvęs
11 d. 2 vai. p. p. Marąuette Chieagos Stud. At-kų draugo- nes 
Parko aikštėje susitiks drau- vės pirmininkas, dabar vadovau 
giškose rungtynėse su I div. ja De Paul universiteto lietuvių 
Rangers komanda, kuri pasku- klubui. Šiuo metu jis įdeda daug 
tiniu metu yra gerokai 'sustip- laiko ir energijos besirūpinda- 
rinta anglų ir škotų žaidėjais, mas lapkričio 16 d. rengiamo

linksmavakario pasisekimu^ Tai 
pirmas klubo didesnio mąsto 
pasirodymas.

Iškeltojo traukinėlio, su ku
riuo įvyko didžioji nelaimė 
mašinistas Michael O’Driscol 
policijai papasakojo, kad jisai 
nematė stovinčio traukinio 
Wilson gatvės stotyje. Pamatė
tik tada, kai jau buvo pervėlu!ku’ kuris bus gyvenimą
traukinėlį sulaikyti. Policija ger° susitarimo pagrindu.
mašinistą klausinėjo, kai jis Lietuvaitės Tribūne 
dar buvo įkliuvęs į sudaužyto dipnraštv

vagono griuvėsius. O’Driscoll, Chicag0 Daily T'ibune dien. 
52 m. amžiaus, dabar I raštta įsidėjo . paveiksi, lietu-
Weiss Memorial ligoninėje, yra 
labai sunkioje padėtyje (viena 
koja amputuota, kita sulaužy
ta) ir dabar negali atsakinėti 
į policijos klausimus. Dėl ne
laimės iš viso jau mirė 8 žmo-

Įvažiavo į namą

Religinis filmas
Šiandien 8 v. v. Elektros 

Darbininkų auditorijoje, 5247 
W. Madison, Chicagoje, rodo
mas religinis filmas “The 
Search”, paruoštas Viatorionų 
vienuolyno Chieagos provinci
jos. Filmą gaiima gauti krei
piantis į Rev. William, Viato- 
rian N o v i t i a t e, Arlington 
Heights.

Išminties rodiklis
— Tėte, iš ko pažįstama vyrų 

išmintis?
— Iš galvos, sūnau.
— O moterų?
— Iš to, ką jos ant galvos 

nešioja.

Lietuvių visuomenei
Pranešime lietuvių visuome

nei bei organizacijoms, kad Lie 
tuvių Studentų Sąjungos JAV. 
suvažiavimas įvyks š. m. lap
kričio 23—24 d. d. Chicagoje. 
Sveikinimai bei aukos Lituanusį 
leidiniui yra maloniai laukiami 
iš organizacijų bei pavienių as
menų. Sveikinimus bei aukas 
prašome siųsti: J. Karklys, 6831 
So. Washtenaw, Chicago, III. 
Kiekvienais metais šiuo laiku 
studentija susirenka apsvarsty
ti savo ir visos lietuvių visuo
menės reikalų, šiuo metu taip 
pat vyksta ir Šalpos Fondo va
jus. Todėl galime sakyti, kad 
lapkričio mėnuo yra studentijos 
mėnuo, kuriame studentija ypa 
tingai laukia visuomenės dva
sinės ir materialinės paramos.

Liet. Stud. S-gos JAV 
Centro Valdyba

Rungtynių pelnas yra skiria
mas Vl-jų š. Amerikos liet. 
sporto žaidynių .metu susižei- 
dusios sport. E. šikšniūtės pa
rėmimui.

X Tėvų Mari jonų Bendradar
bių draugijos Chieagos apskri
tis rengia kauliukų žaidimo va
karą, kuris įvyks sausio 13 d., 
2:30 p. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje. Visas 
pelnas yra skiriamas Tėvų Ma
rijonų naujam vienuolynui sve
čių kambariui įrengti. Įėjimas 
į parengimą kainuoja $1. Bus 
užkandžiai ir dalinamos dova
nos. Visi Chieagos lietuviai kvie 
čiami dalyvauti.

X G. Mieželienė,, telef. YArd

X Kolumbo Vyčių vysk. Ket- 
tlerio vardo kuopa, lapkričio 14 
d. rengia kalakutų-kauliukų žai 
dimo vakarą, Marshal Sąuare

Virginia Hubacek, 32 m. am
žiaus, važiuodama su dviemis 
vaikais — 4 metų ir 16 mėne
sių — susidūrė su kitu auto
mobiliu ir trenkė į mūrinius na
mus 7559 S. Michigan, Chica
goje. Išvertė sieną, bet nei ji, 
nei vaikai nebuvo sužeisti. Ant
rojo automobilio vairuotojas 
Henry Thompson turėjo vykti

salėje, 3113 W. Cermak Rd. Bus i Šv. Jurgio ligoninę pirmajai 
duodamos įėjimo dovanos. Pirm. j pagalbai dėl apdraskymų.
J. Milas ir komitetas kviečia' »r * x.
atsilankyti į vakarą draugus iri uz važinėjimą Senam

narių šeimas. tramvajuje
Į Illinois Geležinkeliečių klu- 

parapijos (bas kurįo centras yra Cham 
paign, sekmadienį turės pasi
važinėjimą senu tramvajumi, 
kuris išimtas iš apyvartos 1951 
metais ir kuris buvo pastaty-

X šv. Kryži&us 

bažnyčioje lapkričio 4 d. buvo 
išdalinti vokeliai senelių prie
glaudos reikalams. Sekmadienį, 
lapkričio 11 d. šv. mišių .metu 
bus vokai surenkami. Prašomi

7-1001 ir A. Matulevičienė, tel. visi būti gailestingi ir gausiai 
YArd 7-1306 priima užsakymus , aukoti.
staliukams kasdien nuo 9 v. r. X Detroito LSK Kovas fut-
— 9 v. v. į D. L. Kunig. Birutės 

Dr-jos koncertą-balių lapkričio 
10 d.

X

bolo komanda į Chicagą at
vyksta lapkričio mėn. 17 d. ir 
tą pačią dieną 2:30 vai. Mar- 

Antanas Vaina, 6821 So.. ąuette Parko aikštėje turės 
Campbell avė., telef. RE 7- j futbolo rungtynes su vietos
4639, išlaikė valstybinius Real Lietuvių Futbolo Klubu, 
estate egzaminus ir dirba pas x SoL Salomėja Valiukienė- 

J. Bacevičių Varpas Real Nasvytytė dainuoja Verdi ope-
Estate 5916 S. Western avė.

PAJIEŠKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmonų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2334 So. Oakley
Avė Chicago 8, Illinois.

ros “Rigoletto” pastatyme, ku
ris įvyks kovo 30 ir 31 dieno
mis Chicagoje. Solistė prieš sa
vaitę apleido ligoninę, kurioje 
buvo padaryta operacija.

X Onai Knygljerienei, Petrei

tas prieš 47 metus. Kelionė 
prasidės 9 vai. «~yto nuo 77 gat
vės ir Bincennes ir tęsis per 
visus, dar Chicagoje išlikusius 
tramvajaus bėgius. Už kelionę 
reikės mokėti $5.

Suspendavo dėl kyšių
Chieagos policijos vadas 

O’Connor suspendavo policinin
ką Hjram Sneen už tai, kad ji
sai paėmė kyšį $10 iš spaustu
vės tarnautojo James Pierce, 
nusikaltusio susisiekimo tai
syklėms.

Taisys State gatvę
Pasirašyta sutartis naujai

JOK

Rukusk, Juozui Musteikiui Drau išgrįsti State gatvę tarp 43 ir 
ge yra laiškai iš Lietuvos. Visi 59 gatvės. Už darbą reikės mo
si ųsti iš Jurbarko. | kėti $192,863.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Jurgio parapijos salėjo 

Bridgeporte lapkričio mėli. 10 d. 7 
vai. vakare Vytenio draugovės skau
tų tėvų komitetas ruošia skaniu 
linksma vakarį su programa. Kvie
čia skautes, skautus ir ateitininkus, 
įėjimas nemokamai.

D vės skautų tėvų komitetas
— Šv. Kryžiaus ligoninės rėmėjų 

susipažinimo vakaras įvyksta lap
kričio 18 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Marijos Augšt. mokyklos salėje, Šv. 
Kryžiaus ligoninės administratorė 
sesuo Adelinė visus, kurie nori pa
lieti ligoniams į susipažinimo suei
gą atsilankyti.

— Marijonų rėmėjų 35 skvr. su
sirinkimas įvyksta lapkričio 11 d. 
1:30 vai. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos kambary. Susirin
kime bus aptartas gruodžio 2 d. 
rengiamas parengimas. Kviečiame 
dalyvauti narius ir svečius.

DYKAI SU NAUJA TAUPYMO 

SĄSKAITA #100 AR DAUGIAU! 
Auksiniai rankiniai laikrodėliai su $5,000 depositu.

vaičių Genovaitės Giedraitytės 
ir Onos Blandytės, pažymėda
mas, kad jos lapkričio 16 d. 8 

vai. v. šoks liaudies šokių fes
tivalyje Palmer House patal
pose. Festivalyje dalyvaus įvai
rių tautų šokėjai.

Bendruomenės fondas 
surinko $7 milionus

Apie 400 savanorių darbuo
tojų buvo susirinkę į Congress 
viešbutį, kur Chieagos ameri
kiečių bendruomenės fondo pir
mininko pavaduotojas Arthur 
Wood pranešė, kad jau yra su
rinkta $7,442,620 tam fondui. 
Aukų rinkimas bus tęsiamas 
toliau, iki bus pasiekta šių me
tų kvota $10,349,647.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE"
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
.Tau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles, I) R A U G A S 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus 
šiuo adresu:

su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

LIET. R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

37-tas Seimas
— įvyks —

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 11 D., 

HOLY FAMILY VILA, Orland Pk., III.

Seimas prasidės su pamaldomis prieglau

dos koplyčioje 10:30 vai. rytą. Bendri 

atstovų ir svečių pusryčiai 12:00 vai. die

nų. Seimo posėdžiai prasidės 2:00 vai. po 

pietų.

Kviečiami Labdarių Sąjungos kuopų atstovai 
ir veikėjai, organizacijų ir draugijų atstovai ir vi
si lietuviai.

Lietuvių R. K. Labdariu Sąjungos Valdyba

MOKAME AUKŠČIAUSI DIVIDENDĄ CHICAGOJE 

Sąskaitos Federaliniai apdraustoj iki $10,000.00

PERDEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN SU
ST. ANTHONY SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
1447 South 49th Court, Cicero 50, III.
Telefonai: TOwnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397 

JUOZAS GRIBAUSKAS, vedėjas Uždara trečiadieniais
Kviečiame užeiti ir pasiimti dykai 1957 m. Kalendorių.

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūria iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys Ir Marija 
Metrlkiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

J?


